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V Čadci, 12. 10. 2006 

Vypracoval: Mgr. Renáta Kasmanová    Schválil: ............................. 
   riaditeľka školy         riaditeľ DŠÚ v Nitre  

    
 

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2005/2006 
 

 

 

A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 
 
 

1. Názov:                Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisii  

2. Adresa:              Horná 137, 022 01 Čadca 

3. Telefón a fax:     041/4335122, 4335803, fax: 4335804 

4. Web stránka:    www.szsfaca.edu.sk 

    e-mail:                skola@szsfaca.edu.sk 

5. Zriaďovateľ:     Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Hradné nám. 7 

                     950 50 Nitra    

6. Riaditeľka školy:            Mgr. Renáta Kasmanová 

    Zástupca riaditeľky školy:       Mgr. Anna Šimášková                        

 
 
 

B. POČET ŽIAKOV 

§ k 15. 9. 2005 - 101 denných študentov 

                            -  30 diaľkových študentov 

§ spolu: 131 

 

           

C. PRIJÍMACIE KONANIE 

§ počet uchádzačov o štúdium: denní: 51    diaľkoví: 30 

§ úspešné splnenie kritérií: 81 

§ prijatí do 1. ročníka : denní: 32                 diaľkoví: 30    

§ počet zapísaných: 62 
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      D. VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV     

 Celkový priemerný prospech v škole bol: 1,93 

 Prehľad o klasifikácii: 

 Trieda  Priemer  Priemer 
1. ZA 2,42   2,24 
2. ZA 1,96   2,03 
3. ZA 2,12   2,19 
4. ZA 1,59   1,73 
1. SAN 1,57   1,43 

 
 Dochádzka: 

Trieda  Priemer  Priemer 
1. ZA 1872    2448 
2. ZA   961    1366 
3. ZA 1094    1442 
4. ZA   672      778 
1. SAN   237      260 

 
 Spolu za školu: 11085 hodín, z toho počtu bolo neospravedlnených 382 hodín. 
  

 Správanie: 

 7 žiakov – stupeň 2 

 5 žiačka – stupeň 3 

 

 Maturitné skúšky: 

 Maturitné skúšky sa v Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi v Čadci konali 

v nasledujúcich termínoch: 

Obdobie: riadne skúšobné obdobie 

 3. apríla 2006 – písomná forma IČ MS zo SJL 

 4. apríla 2006 – písomná forma IČ MS z ANJ 

 6. apríla 2006 – písomná forma IČ MS z NEJ 

 11. mája – 12. mája 2006 – praktická časť odbornej zložky MS 

 22. mája – 24. mája 2006 – ústna forma IČ MS 

 

 

 

 

 

 

 Školská maturitná komisia pracovala v tomto zložení: 

 Mgr. Pavel Šípoš                            - predseda školskej maturitnej komisie 

 Mgr. Renáta Kasmanová         - riaditeľka školy 

 PhDr. Helena Draganová         - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky  

 PhDr. Helena Draganová               - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

Mgr. Pavel Šípoš          - predseda PMK pre slovenský jazyk a literatúru 

 Mgr. Danka Ďurinová         - predseda PMK pre anglický jazyk 

 Katrína Sýkorová          - predseda PMK pre nemecký jazyk 

 

 Predmetové maturitné komisie boli zostavené z členov, ktorí spĺňali odbornú a pedagogickú 

spôsobilosť. 

Dokumentácia k praktickej a ústnej časti MS bola pripravená na čas, vzorne, v potrebnom rozsahu 

a bez chýb. 

 Každá PMK mala k dispozícii vyhlášku MŠ SR č. 510/2004 Z.z. o ukončení štúdia na 

stredných školách a o ukončení prípravy v odborných učilištiach a praktických školách v znení 

vyhlášky č. 379/2005 Z.z. a metodické pokyny. 

Nové školské tlačivá k MS boli vyplnené podľa metodického usmernenia č. 7/2005-R, dodatku 

k Metodickému usmerneniu č. 9/2006-R. 

 

 Hodnotenie jednotlivých častí MS  

 

 Písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa 

dňa 3. apríla 2006 zúčastnilo 21 študentov denného štúdia. 

Prvú tému písalo 5 študentov, druhú 3 študenti a tretiu 13 študentov. 

 Pri vypracovaní tém študenti venovali patričnú pozornosť obsahovej, kompozičnej 

a štylistickej stránke. Vyskytli sa pravopisné chyby. Vyučujúci hodnotili podľa požadovaných 

kritérií. Oprava bola dôsledná, pri hodnotení prác postupovali dôsledne. 

 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka – 

úroveň B  sa dňa 4. apríla 2006 zúčastnilo 11 študentov 4. ZA triedy. Organizácia aj hodnotenie 

tejto časti maturitnej skúšky boli vynikajúco zabezpečené a všetci administrátori veľmi dobre 

zvládli svoju funkciu. 

 Hodnotenie: 

§ externá časť – priemer: 27,3 % 

§ interná časť – priemer: 32,2 %   
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Písomnej formy externej a internej maturitnej skúšky z nemeckého jazyka – úroveň B 

sa dňa 6. apríla 2006 zúčastnilo 10 študentov 4. ZA triedy. Organizácia aj hodnotenie tejto časti 

maturitnej skúšky boli vynikajúco zabezpečené a všetci administrátori veľmi dobre zvládli svoju 

funkciu. 

 

Hodnotenie: 

§ externá časť – priemer: 32,6 % 

§ interná časť – priemer: 36 % 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa konala v dňoch 11. mája  - 12. mája 

2006 v Nemocnici s poliklinikou v Čadci na chirurgickom  a doliečovacom oddelení podľa vopred 

vypracovaného harmonogramu. K praktickej časti MS pristúpilo 21 študentov 4. A triedy denného 

štúdia. Pred začatím vlastných výkonov boli študenti oboznámení s maturitným zadaním, ktoré si 

vždy ráno vyžrebovali za prítomnosti PMK. Študenti sa starali o chorých na pridelenej izbe. 

Členovia PMK sledovali jednotlivé výkony ošetrovateľskej starostlivosti, asistenciu pri 

odborných výkonoch, vlastný postoj k práci, vzťah ku chorým, profesionálnu komunikáciu, 

manipuláciu so základnou zdravotníckou a výpočtovou technikou, prácu s dokumentáciou 

a dodržiavaním hygienických zásad. 

Členovia PMK vytvorili optimálne podmienky pre chorých a pokojný priebeh praktickej 

časti MS. Na všetkých oddeleniach bola spolupráca so zdravotným personálom dobrá, potrebný 

zdravotnícky materiál a pomôcky boli zabezpečené. Dokumentácia k praktickej časti odbornej 

zložky bola pripravená. 

 

Hodnotenie: 

§ výborný         17 

§ chválitebný      4 

§ priemer:           1,19 

 

 

 

 

 

 

Ústna forma internej časti 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 K maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry pristúpilo 21 študentov. 

Maturitná  skúška sa konala v úrovni B. Učivo bolo zahrnuté do 30. maturitných zadaní 

a obsahovalo úlohy zo slovenskej literatúry, svetovej i teórie literatúry. Patrične boli zastúpené aj 

úlohy so slovenského jazyka. Študenti preukázali veľmi pekné vedomosti, čo svedčí o ich 

zodpovednom prístupe k MS, ale aj dobrej práci vyučujúcej SJL. Odpovede nemali len formu 

monológu, ale boli  aj dialógom medzi študentom a členmi PMK. 

 

 Hodnotenie:       

§ výborný             5 

§ chválitebný        8 

§ dobrý                 7 

§ dostatočný         1 

§ priemer:             2,19 

    

Anglický a nemecký jazyk 

K maturitnej skúške z anglického jazyka pristúpilo 11 študentov a z nemeckého jazyka 10 

študentov. Študenti si zvolili B- úroveň MS. Priebeh maturitnej skúšky z cudzích jazykov bol 

pokojný, dôstojný  a po všetkých stránkach pripravený na profesionálnej úrovni. Vedomosti 

študentov boli adekvátne úrovni MS, v niektorých prípadoch prevyšovali zvolenú úroveň. 

V maturitných zadaniach boli dostatočne obsiahnuté všetky okruhy a dobrý obrázkový materiál. 

 

Hodnotenie: 

ANJ:       NEJ:   

§ výborný          4     výborný              1    

§ výborný          5     chválitebný         5 

§ dobrý              2    dobrý             6  

§ priemer:          1,81    priemer:              1,9 

      
 

Teoretická časť odbornej zložky 

K teoretickej časti odbornej zložky pristúpilo 21 študentov.  

PMK pracovala podľa časového harmonogramu. Dokumentácia bola pripravená a vypísaná bez 

chýb. Podmienky pre prácu PMK a maturantov boli optimálne, atmosféra pokojná a príjemná. Bolo 

pripravených 25 maturitných zadaní. Študenti k príprave používali praktické pomôcky, modely 

a atlasy. Pri odpovedi bola využitá aj forma dialógu. Vedomostná úroveň študentov zodpovedala 
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požiadavkám výstupných štandardov pre študijný odbor zdravotnícky asistent. V maturitných 

zadaniach boli zastúpené otázky: ANF, ZKC,PRP, PSP, ZOA, OZS a AZD.  

 

Hodnotenie: 

§ výborný            11 

§ chválitebný    7 

§ dobrý     3 

§ priemer:     1,61 

 

 

Celkové hodnotenie MS: 

 

 Atmosféra MS bola príjemná, pokojná, priateľská. V budove sa dodržiavalo max. ticho. 

Organizačne boli MS pripravené výborne. Riaditeľka školy priebežne sledovala činnosť 

jednotlivých PMK. Dokumentácia bola pripravená v celom rozsahu včas. Predsedovia PMK zvládli 

svoje čestné funkcie na profesionálnej úrovni. Podieľali sa na hodnotení študentov, vypracovaní 

správ. Po skončení maturitných skúšok vyhodnotili prácu svojich PMK. 

 MS prebiehala v súlade s súlade Vyhláškou MŠ SR  č. 510/2004 Z.z. o ukončené štúdia na 

stredných školách  a o ukončení prípravy v odborných učilištiach a praktických školách v znení 

vyhlášky č. 379/2005 Z.z.  

 

Záverečné skúšky 

 V školskom roku 2005/2006 sa na škole konali i záverečné skúšky 1-ročného študijného 

odboru SANITÁR v dňoch 19. – 20. 6. 2006. 

Predsedníčkou skúšobnej komisie v triede 1. SAN bola Mgr. Beata Mišiaková. 

 Z počtu 29 študentov bolo: 20 PSV, 7 PVD a 2 prospeli 

 

  

E. ŠTUDIJNÝ ODBOR 

§ študijný odbor 5356 6 – zdravotnícky asistent je denné 4-ročné štúdium s maturitou pre 

absolventov základnej školy, č. učebného plánu 20174-2/2006  

§ študijný odbor 5371 3 – sanitár je 1-ročné diaľkové štúdium pre absolventov strednej školy, 

č. učebného plánu Z-592/91-A/1 

 

F. POČET ZAMESTNANCOV 

 

§ spolu: 31 

§ z toho 25 pedagogických           

 

G. ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEADGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

§ 25. 10.2005 – Sektorový operačný program Ľudské zdroje, Žilina, Mgr. Anna Šimášková 

§ 27. 10. 2005 – Seminár v súvislosti s Olympiádou ľudských práv stredoškolskej mládeže, 

Žilina, Mgr. Anna Šimášková 

§ 15. – 16. 11. 2005 – Seminár Kľúčové kompetencie odborného vzdelávania vo 

vzdelávacom programe: zdravotnícky asistent, Bratislava, Mgr. Alena Cudráková 

§ 6. 2. 2006 – Seminár Štatistické výsledky z MS a ich dopad na výučbu ANJ, Žilina, Ing. 

Anna Mackovčáková 

§ 7. – 8. 3. 2006 – seminár Odborná zložka MS, Žilina, Mgr. Anna Šimášková 

§ 14. 3. 2006 – Inštruktáž k maturite 2006, Žilina, Mgr. Anna Šimášková, Mgr. Monika 

Maková 

§ 23. 3. – 25. 3. 2006 seminár: Sociálna a zdravotná starostlivosť o marginálne skupiny 

obyvateľov, Poprad, Mgr. Mária Kuljovská 

§ 27. 3. 2006 – seminár v oblasti BOZP, Ing. Pavol Vlček 

§ 16. 3. 2006 – seminár Otvorená škola Roadschow 2006, Ing. Viktor Kubinec, Ing. Pavol 

Vlček  

§ IKT všetci pedagogickí pracovníci 

§ Manažment vedúcich pracovníkov – priebežne, Mgr. Anna Šimášková 
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H. AKTIVITY A PREZENTÁCIE ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 
 Úspešné umiestnenie žiakov v súťažiach 

 Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú mimoškolské 

aktivity (vedomostné a športové súťaže) študentov. Významné sú z hľadiska rozvoja ich tvorivosti, 

samostatnosti, rozširujú ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 

 

 

Súťaže:       Umiestnenie: 

Biblická olympiáda      1. miesto v dekanátnom kole 

        1. miesto v dieceznom kole 
Celoštátna súťaž družstiev v poskytovaní prvej pomoci      3. miesto  

Volejbalový turnaj cirkevných škôl - Nemšová  2. miesto 

SOČ odbor: zdravotníctvo     1. miesto v krajskom kole 

      3. miesto 

SOČ odbor: kultúra, umenie, umelecká tvorba, 

odevná tvorba       1. miesto okresné kolo 

Olympiáda ľudských práv - školské kolo  

 

 

Účasť: 

§ 21. festival duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc - Magnificát 

Ďalšie aktivity: 

§ Školský volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 

§ Družobný študentský fašiangový ples 

§ Imatrikulácie 1. ročníkov 

§ Stužkové slávnosti 4. ročníkov 

§ Lyžiarsky výcvik 2. ročníkov - Oščadnica 

§ Účasť žiakov na etickom  sympóziu „Povie mi niekto pravdu?“ - Nitra 

 

Spolupráca s rôznymi inštitúciami: 

§ domov sociálnych služieb (zabezpečovanie kultúrnych podujatí napr. Mikuláš, 

      fašiangy, Deň seniorov...) 

§ materské škôlky (v 4 cykloch žiačky hravou formou predniesli 4-5 ročným deťom čo je 

zdravie, ako sa oň starať, ako predchádzať chorobám, úrazom) 

§ Únia slabozrakých a nevidiacich (akcia Biela pastelka, Deň bielej palice, Deň nevidiacich...) 

§ Nezisková organizácia „Áno pre život“ (materiálna a finančná pomoc opusteným matkám 

s deťmi 

§ Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta 

§ ČK – v spolupráci s ÚS SČK, záchrannej hasičskej a záchrannej zdravotnej služby sa žiačky 

zúčastnili cvičení v Turzovke a v Rakovej 

§ Liga proti rakovine (Deň narcisov – predaj narcisov. Študentky našej školy boli vyhlásené, 

že predali najviac narcisov) 

§ Základné školy v regióne – ZŠ Čadca Rázusova, ZŠ Žarec, ZŠ Zborov nad Bystricou, ZŠ 

Podvysoká (na vyžiadanie riaditeľstiev jednotlivých škôl študentky robili prednášky žiakom 

1. ročníkov o tom, ako sa majú bezpečne bicyklovať, korčuľovať,  ako sa zachovať pri 

drobných i veľkých poraneniach, aké nástrahy nám môže priniesť leto. Pre žiakov 5. – 9. 

ročníkov pripravili prednášku ako poskytovať prvú pomoc pri jednotlivých ochoreniach 

a úrazoch. 

§ Záchranná hasičská služba mesta Čadce – zabezpečovanie služby na pretekoch „Mladý 

hasič“ 

§ Mesto Čadca – zabezpečovanie zdravotnej výchovy na akciách poriadaných mestom (MDD, 

koncert Zdenky Prednej)  

 

Odborné exkurzie: 

§ Nitra – návšteva Katedrálnej diecéznej knižnice, Misijného domu, Bojnického zámku 

§ Bratislava – kultúrne pamiatky mesta Bratislava 

§ Žilina – NsP 

Prezentácia školy: 

§ Burza stredných škôl – Čadca, Kysucké Nové Mesto 

§ Deň otvorených dverí 

§ Medzinárodná konferencia „ Neštátne vzdelávanie v rámci Európskeho priestoru“, DVD 

 

I. PROJEKTY 

§ „Adamko hravo a zdravo“ 

§ „Máš len jeden život, tak si ho chráň“ 

§ Celoslovenský teleprojekt „Putujeme po Európe“ 

 

J: INŠPEKČNÁ ČINNOSŤ 

Inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou v škole nebola vykonaná. 
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K. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 
 
 SZŠ sv. Františka z Assisi v súčasnosti sídli v objekte, ktorý patrí Rímskokatolíckej cirkvi 

Biskupstvo Nitra a v súčasnosti má: 

§ 4 kmeňové učebne 
§ 2 odborné učebne pre výučbu INF a AZD 
§ 1 prírodovedná učebňa 
§ školská knižnica v PaSA 
§ 1 učebňa cudzích jazykov 
§ 1 učebňa somatológie 
§ 1 učebňa NRK 
§ 3 špecializované učebne OSE 
§ zborovňa 
§ kancelária riaditeľky 
§ kancelária zástupcu riaditeľky 
§ kancelária ekonóma 
§ kancelária tajomníčky, sklad 
§ miestnosť pre kňaza 
§ učtáreň 
§ priestory telocvične nám prenajíma ZŠ Žarec 
 

     
L. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE 
 
§ dotácie zo štátneho rozpočtu: 4.308.443.- Sk 

§ príspevok od rodičov: 50.500.- Sk 

§ finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy: 48.000.- Sk 

§ hmotné zabezpečenie formou darov: volejbalové lopty, laserová tlačiareň, odborná literatúra 

 

M. VYHODNOTENIE KONCEPČNÝCH ZÁMEROV ŠKOLY 
 
 V školskom roku 2005/2006 sa nám podarilo splniť: 

§ vymaľovať kmeňové učebne 

§ doplniť knižný fond vzácnou a zaujímavou literatúrou 

§ doplniť niektoré učebné pomôcky, požadované PK 

§ doplniť niektoré odborné učebne pomôckami, požadované PK  

§ skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces 

 

N. DOBRÉ VÝSLEDKY ŠKOLY, NEDOSTATKY: 

  

Dobré výsledky školy: 

§ reprezentácia školy v celoštátnych kolách súťaží 

§ veľmi dobrá spolupráca s rôznymi inštitúciami sociálneho, zdravotníckeho a školského 

charakteru 

§ úspešnosť v prijatí na Vysoké školy a uplatnení sa na trhu práce 

 

Nedostatky: 

§ vysoká absencia študentov 

§ v študijných výsledkoch 

§ v dodržiavaní školského poriadku 

Návrhy na zlepšenie prospechu: 

§ viac motivovať k systematickej príprave na vyučovanie 

§ študentov 1. ročníka naučiť správne sa učiť 

Návrh na zlepšenie správania: 

§ zlepšenie spolupráce s rodičmi  

§ v spolupráci duchovný školy, katechéta a triedny učiteľ hlbšie pôsobiť na problémových 

žiakov 

Návrh na zlepšenie dochádzky: 

§ častejšia konzultácia o neprítomnosti žiakov s rodičmi 

§ viesť žiakov k popoludňajším návštevám lekára (v rámci možností) 

Iné nedostatky: 

§ chýbajúce priestory na spoločenské a kultúrne akcie 

 

O. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY 

   

 SOČ veľkou mierou prispieva k prehĺbeniu odborných vedomostí študentov ako aj 

k zdokonaľovaniu sa v práci s počítačom. V školskom roku 2005/2006 jedna práca postúpila až do 

celoštátneho kola. 

 Absolventi SZŠ sa po absolvovaní stredoškolského štúdia hlásia väčšinou na vysoké školy 

v študijnom programe - ošetrovateľstvo; sociálna práca. 

 Ku skvalitneniu práce zdravotníckeho personálu prispieva i odbor SANITÁR – diaľková 

forma, v ktorom majú možnosť získať i zamestnanci v sociálnej oblasti alebo zdravotníckej sfére 

zdravotnícke vzdelanie. 
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P. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
1) Voľnočasové aktivity – ponuka krúžkov 

§ biblický 

§ SOČ 

§ krúžok NEJ 

§ Budem vysokoškolákom 

§ volejbalový 

§ strojopis 

§ ČK  

V krúžkoch pracovalo: 86 žiakov 

      

 

2) Duchovná oblasť 

 V rámci plnenia poslania katolíckej školy v zmysle dekrétu II. Vatikánskeho koncilu  

„GRAVISIMUM EDUKATIONIS“ v spolupráci s duchovným školy vdp. Mgr. Igorom Čuntalom 

a vedením školy sa v uplynulom školskom roku 2005/2006 konali duchovné obnovy študentiek 

i pedagógov podľa časového harmonogramu. 

 Duchovné obnovy študentiek sa realizovali po triedach počas školského roka v katolíckom 

dome – Zákopčie v rozsahu dvoch dní. Viedol ich vdp. Mgr. Igor Čuntala. 

 Pedagógovia sa zúčastnili duchovných obnov každý mesiac, tiež pod vedením duchovného 

školy. Zároveň sa zúčastnili duchovných cvičení 15. 9. – 17. 9. 2006 v Čičmanoch pod vedením 

vdp. Mgr. Ondreja Gábriša, SJ. 

 Do plánov práce triednych učiteľov boli zakomponované všetky významné cirkevné sviatky. 

Slávnostné sv. omše a sv. omše počas prikázaných sviatkov sa konali vo farskom kostole v Čadci. 

V triednych hodinách  sa rozoberali významné cirkevné výročia a sviatky. 

 Deň učiteľov sme oslávili 10. 4. 2006, z príležitosti spomienky na sv. Jána Krstiteľa de la 

Salle. 

 Významným cirkevným výročiam a udalostiam sa venovala pozornosť prostredníctvom 

triednych a centrálnych násteniek školy, o ktoré sa starali študentky v spolupráci s triednymi 

profesormi, vyučujúcimi výtvarnej výchovy a ďalší. 

 Jeden krát do týždňa mal v školskej kaplnke sv. omšu a adoráciu duchovný škôl vdp. Mgr. 

Igor Čuntala. Pred vianočnými  a veľkonočnými sviatkami mali vyučujúci a žiaci možnosť pristúpiť 

k sviatosti zmierenia v priestoroch školy. 

 Stužkovú slávnosť v maturitných triedach sme organizovali v sobotu. Začínala sa sv. omšou 

vo farskom kostole v Čadci, kde bolo posvätenie stužiek za prítomnosti rodičov študentiek, 

pedagógov i samotných študentiek. Po sv. omši sa uskutočnila stužková slávnosť. 

 Náboženské cítenie, presvedčenia a život študentiek podľa viery je potrebné neustále 

formovať na každej vyučovacej hodine, pri každej možnej príležitosti. Nie všetky študentky totiž 

prichádzajú do 1. ročníka na rovnakej náboženskej úrovni. 
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