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 (1) 

a) základné identifikačné údaje o škole 
 

 

 

 

 

1.  názov školy:                 Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi 

2.  adresa školy:               Horná 137, 022 01 Čadca 

3.  telefónne a faxové čísla školy:     041/4335122, 4312515, fax: 4321516 

4.  internetová a elektronická adresa školy: Web stránka školy: www.szsfaca.edu.sk 

           E-mail školy:  skola@szsfaca.edu.sk 

5.  údaje o zriaďovateľovi školy:     Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza       

 Mariánske námestie 23                                                  

 011 36 Žilina 

6.  mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

     riaditeľka školy:            PhDr. Renáta Kasmanová 

     zástupkyňa školy:          PhDr. Anna Šimášková          

7.  údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

     Rada školy: predseda: Darina Jašurková 

                          podpredseda: Mgr. Marta Liptáková          

 

 

 b)  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnými výchovno-vzdelávacími    

       potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 

-    denných žiakov    78 

-    večerných žiakov    75 

- spolu     153 

 

d) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch  

       a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

   

 

       Odbor 5356 6 zdravotnícky asistent: 

 

- počet uchádzačov o štúdium: denné:  50  večerné: 18 

- úspešné splnenie kritérií:        denné: 25  večerné: 17 

- prijatí uchádzači na štúdium: denné:  25  večerné: 17 

- prijatí a zapísaní uchádzači  : denné:  23  večerné: 17 
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       Odbor 5371 3 sanitár 

 

- počet uchádzačov o štúdium: večerné: 32 

- úspešné splnenie kritérií:         večerné: 28 

- prijatí uchádzači na štúdium: večerné: 28 

- prijatí a zapísaní uchádzači  :    večerné: 28  

 

e)   údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa     

       vzdelania 

 

-  Výsledky hodnotenia a klasifikácie: 

 

Prospech: 

Trieda Priemer za 1. polrok Priemer za 2. polrok 

I. ZA 2,06 2,09 

II. ZA 2,06 1,98 

III. ZA 2,44 2,57 

IV. ZA 1,97 1,88 

I. ZAV  1,48 1,44 

I. SAN A 2,08 2,09 

I. SAN B 1,58 1,81 

Priemer: 1,95 1,98 

      

Celkový priemerný prospech na škole bol: 1,93.  

 

Dochádzka: 

Trieda Počet hod. za 1. polrok Počet hodín za 2. polrok 

I. ZA 1495 2661 

II. ZA 1113 1909 

III. ZA 701 906 

IV. ZA 443 471 

I. ZAV  143 224 

I. SAN A 246 634 

I. SAN B 334 624 

Spolu: 4475 7429 

Priemer na žiaka: 30,65 51,23 

 

Spolu za školu: 11904 hodín,  z toho neospravedlnených 217 hodín.  

 

Správanie: 

Uspokojivý – 6 žiakov 

Menej uspokojivý – 3 žiaci 

Výchovné opatrenia: 

 Pochvala triednym učiteľom – 41 žiakov 

 Pochvala riaditeľom – 3 žiaci 

 Pokarhanie triednym učiteľom – 10 žiakov 

 Pokarhanie riaditeľom školy – 10 žiakov 

 Podmienečné vylúčenie – 1 žiak 

Študijné výsledky študentov ovplyvňujú najmä: 



- v 1.  ročníku priemerné až slabšie vedomostné základy zo ZŠ najmä 

z prírodovedných predmetov, zo slovenského jazyka pravopisné nedostatky, 

nedostatočné základy z cudzích jazykov zo ZŠ, 

- vo vyšších ročníkoch je to nesystematická príprava na vyučovanie v priebehu 

školského roku, 

- relatívne vysoká absencia na vyučovaní, dokumentujú to údaje v analýze 

dochádzky. 

 

-  MATURITNÉ SKÚŠKY: 

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

konali v nasledujúcich termínoch: 

Obdobie: riadne skúšobné obdobie 

 13. 3. 2012 – písomná forma IČ MS zo SJL 

 14. 3. 2012 – písomná forma IČ MS z ANJ 

 14. 3. 2012 – písomná forma IČ MS z NEJ 

 10. mája – 11. mája 2012 – praktická časť odbornej zložky MS 

 21. mája – 24. mája 2012 – ústna forma IČ MS 

 

Školská maturitná komisia pracovala v tomto zložení: 

 PhDr. Mária Hudecová                  - predseda školskej maturitnej komisie 

 PhDr. Renáta Kasmanová         - riaditeľka školy 

 Mgr. Eva Kucharíková                  - predseda PMK pre slovenský jazyk a literatúru 

 Mgr. Martin Rožek               - predseda PMK pre anglický jazyk 

 Katrína Sýkorová          - predseda PMK pre nemecký jazyk 

            PhDr. Mária Hudecová         - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky  

  Mgr. Miroslava Marcinová           - predseda PMK pre praktickú časť odbornej zložky 

            PhDr. Mária Hudecová         - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

            Mgr. Miroslava Marcinová            - predseda PMK pre teoretickú časť odbornej zložky 

 

Hodnotenie jednotlivých častí MS  
 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry sa zúčastnilo 15 žiakov denného štúdia s priemernou  57,6% úspešnosťou 

externej časti a 55,24% úspešnosťou PFIČ..  

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov.   

 

 Písomnej formy externej a internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka 

sa zúčastnilo 6 žiakov dennej formy štúdia v úrovni B1 s priemernou 48,9% úspešnosťou 

externej časti a 70,83% úspešnosťou PFIČ.   

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov.   

 

Písomnej formy externej a internej maturitnej skúšky z nemeckého jazyka sa  

zúčastnilo  9  žiakov dennej formy štúdia v úrovni B1 s priemernou 50% úspešnosťou 

externej časti  a 54,44% úspešnosťou PFIČ . 

Práce študentov boli v súlade s obsahom cieľových požiadaviek na vedomosti maturantov.   

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky: 

Zúčastnilo sa 37 žiakov, z toho: - IV. ZA 15 žiakov 

         - I. ZAV 13 žiakov 

     



Celkový priemer PČOZ: 1,35 

 

Ústna forma internej časti 

 

Slovenský jazyk a literatúra: 
Priemer : 3,06   

 

Anglický  jazyk: 

Priemer: 1,50 

 

Nemecký jazyk: 

Priemer: 2,66 

 

Teoretická časť odbornej zložky: 

 

Zúčastnilo sa 28 žiakov, z toho: - IV. ZA 15 žiakov 

         - I. ZAV 13 žiakov 

     

Celkový priemer TČOZ: 1,53 

 

Celkové hodnotenie MS: 

 

 Predsedovia PMK si počas MS dôkladne plnili úlohy, ktoré im vyplývali z hore 

uvedenej vyhlášky. Pracovná atmosféra bola príjemná a pokojná. 

 

Celkový priemer školy: 2,02   

 

-  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY: 

 

 V školskom roku 2011/2012 sa na škole konali i záverečné skúšky 1-ročného 

učebného odboru SANITÁR v dňoch 21.- 22. 6. 2012. Záverečnou skúškou úspešne ukončilo 

štúdium 48. 

Zloženie skúšobnej komisie: 

I. SAN A – predseda: Mgr. Eva Vieriková 

                   podpredseda: PhDr. Mária Kuljojská 

        triedny učiteľ: PhDr. Mária Sučíková    

        členovia komisie: PhDr. Žófia Brontvajová, Margita Cvrkalová 

I. SAN B – predseda: Mgr. Ivana Hlinková, Tsuha 

                   podpredseda: Mgr. Marta Liptáková 

        triedny učiteľ: PhDr. Anna Šimášková  

        členovia komisie: Mgr. Alena Cudráková, MUDr. Milan Zenka, Jana Kullová 

 

f)   zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameranie, v ktorých škola    

      zabezpečuje výchovu a vzdelanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

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

maturitou pre absolventov základnej školy, 1., 2., 3., 4. roč. – podľa Školského 

vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka z Assisi,   



- študijný odbor 5356 6 – zdravotnícky asistent – večerné štúdium  s maturitou 

pre absolventov SŠ s maturitou,  1-ročné s maturitou - podľa Školského 

vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka z Asissi. 

- učebný odbor  5371 3 – sanitár je 1-ročné večerné štúdium pre absolventov 

strednej školy – podľa Školského vzdelávacieho programu SZŠ sv. Františka 

z Asissi. 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických  

      zamestnancov školy 

 

 

      Počet zamestnancov školy: 42       - z toho:  37  pedagogických zamestnancov 

                         5  nepedagogických zamestnancov 

 

h)   údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

      

 

      -  aktualizačné vzdelávanie: Asertívne zvládanie komunikačných situácií v práci učiteľa  -    

          Mgr. Jánošíková, Mgr. Liptáková, PhDr. Kuljovská, PhDr. Sučíková, PhDr.  

          Šimášková, 

      -  aktualizačné vzdelávanie (ŠIOV): Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre   

          učiteľov SOŠ – odborná zložka - frekventant – PhDr. Šimášková, 

      -  aktualizačné vzdelávanie (MPC): Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese –  

          PhDr. Šimášková, Mgr. Cudráková, 

      -   prípravné atestačné vzdelávanie pred II. Atestáciou pre učiteľov SZŠ – PhDr.  

          Šimášková, 

      -  aktualizačné vzdelávanie: Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa –  

          PhDr. Sučíková, Mgr. Liptáková, Mgr. Cudráková, 

      -   metodický deň učiteľov katolíckych škôl, 

      -   semináre z jazykov, 

      -   vzdelávanie: Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ – Mgr. Kubincová, Mgr.   

          Bírová. 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

 

       Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú rôzne 

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

tvorivosti, samostatnosti, rozširujú ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 

 

Súťaže:                           Umiestnenie: 

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ  - 3. miesto - Repková B.  

Okresný futbal žiačok SŠ     - 4. miesto  

Olympiáda ľudských práv – školské kolo   - 2. miesto I. ZA   

       Okresná súťaž vo volejbale     - 4. miesto 

       Volejbalový turnaj – školské kolo 

       „Olympijská škola roka 2011“ Olympijský klub Kysuce - 3. miesto 

 

 

 



Účasť na kultúrnych podujatiach: 

 

 „Bosé nohy v parku“ – divadelné predstavenie 

 „Na skle maľované“ – divadelné predstavenie 

 „Lakomec“ – divadelne prestavenie 

 „Od Ondreja do Troch kráľov“ – folklórny súbor Kelčovan 

 

Ďalšie aktivity: 

 

 „Biela pastelka“ 

 Beseda s misionárom vdp. Róbertom Bálekom 

 Fašiangový ples 

 „Piesňou k srdcu, srdcom k Bohu“ – spevokoly žilinskej diecézy 

 Beseda s MUDr. Ivanom Walefensom 

 Deň narcisov 

 „Zahoď cigaretu, daj si jablko“ – v spolupráci s RÚVZ Čadca (meranie TK, 

cholesterolu a zvyškového nikotínu) 

 Realizácia dekanátneho kola Biblickej olympiády pre ZŠ a SŠ na škole 

 „Červené stužky“ - účasť 

 Družobný fašiangový ples žiakov s družobnou školou 

 Kariérne poradenstvo – prednáška pre žiakov 4. ročníkov 

 Slávnostná akadémia ku Dňu učiteľov 

 Vianočná akadémia 

 Celonočná adorácia v kaplnke školy 

 Imatrikulácie 1. ročníkov 

 Duchovné obnovy žiakov jednotlivých ročníkov 

 Volejbalový turnaj o pohár riaditeľky školy 

 Volejbalový turnaj s družobnou školu SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 

 Beseda s Mgr. Jarmilou Jurčákovou z ÚPSVaR v Čadci 

 Príprava i obdarúvanie darčekmi pre klientov DSS, Kysuckej nemocnice pri 

príležitosti sviatku sv. Mikuláša 

 Lyžiarsky výcvik  

 Stužková slávnosť 4. ročníka 

 Prednáška: „Preventívne poradenstvo – orientácia na trhu práce“ (ÚPSVR) 

  „ Memoriál J. M. Hurbana  “- letný biatlon – zabezpečenie zdravotníckej služby 

 Súťaž „Kalogatia“- zabezpečenie zdravotníckej služby 

 Zapojenie sa do akcie „Predvianočná kvapka krvi“ 

 Účasť na akcii: „Test povolania študentov“ 

 19. ročník okresnej súťaže mladých záchranárov v Čadci 

 „Vianočné snenie“ – zabezpečenie prvej pomoci 

 „Snow – cross“ - zabezpečenie prvej pomoci 

 Súťaž v plávani - zabezpečenie prvej pomoci 

 Regionálna súťaž prvej pomoci, Turzovka  

 Zbierka SŠK „Spolu pomôžeme“ 

 MDD – Čadca 

 

 

 



Spolupráca s rôznymi inštitúciami: 

 

 

 Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava 

 Ministerstvo školstva SR Bratislava - ŠIOV, ŠPÚ 

 KŠÚ Žilina 

 VÚC Žilina 

 DŠÚ Žilina 

 MPC Bratislava. 

 Kysucká nemocnica Čadca 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Domov dôchodcov a Domov 

sociálnych služieb pre deti a dospelých (zabezpečovanie kultúrnych podujatí napr. 

Mikuláš, fašiangy, Deň seniorov...) 

 Spolupráca a materskými školami v okrese Čadca. Čo je to zdravie, ako sa oň starať , 

ako predchádzať chorobám a úrazom 

 Únia slabozrakých a nevidiacich (akcia Biela pastelka) 

 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  

 Liga proti rakovine (Deň narcisov – predaj narcisov) 

 Spolupráca so základnými školami v okrese Čadca. Praktické ukážky ako poskytovať 

prvú pomoc pri jednotlivých ochoreniach a úrazoch 

 Záchranná hasičská služba mesta Čadce  

 Mestský úrad Čadca  

 Krízové centrum Čadca – Kýčerka 

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Čadci  

 ÚPSVR Čadca 

 PPPaP Čadca 

 Únia centier prevencie a pomoci – DAFNÉ 

 

Odborné exkurzie: 

 

 Osvienčim– návšteva múzea koncentračného tábora 

 Orava - literárna exkurzia 

 Odborné oddelenia Kysuckej nemocnice Čadca 

 DSS Oščadnica 

  

Prezentácia školy: 

 

 Deň otvorených dverí 

 Veľtrh zamestnanosti – Čadca 

 Cesty k povolaniu – Kysucké Nové Mesto  

 

 

 

 
 



j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

 „Nebojím sa, pomôžem Ti... ako na to, ukážem Ti.“ – PhDr. Kuljovská, Nadácia 

Orange. 

 „Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ“ – Mgr. Kubincová, Mgr. Bírová. 

 „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ (Národný projekt MPC). 

 

 

    

 l)   údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školy 

 

 

SZŠ sv. Františka z Assisi v súčasnosti sídli v objekte, ktorý patrí Rímskokatolíckej 

cirkvi Biskupstvo Žilina 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 anatómie a fyziológie a prvej pomoci 

 1 učebňa NRK 

 3 špecializované učebne ZOA 

 zborovňa 

 kancelária riaditeľky 

 kancelária zástupcu riaditeľky 

 kancelária ekonóma 

 kancelária tajomníčky, sklad 

 miestnosť pre kňaza 

 učtáreň 

 telocvičňa 

 

 

m)   údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy    

   a to: 

 

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

- príspevok zriaďovateľa na prevádzku 230 203 € 

 

3.  o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich   

     použitia v členení podľa finančných aktivít 

     - príspevok zriaďovateľa – vzdelávacie poukazy 3 009 € 

     - použitie príspevku   -   2 400 € mzdové náklady  

       -        25 € zákonné sociálne poistenie 

                                        -      584 € spotreba energie 

 

 

 



n)   ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný  

  školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia     

 

 

     V rámci koncepčných zámerov školy sa v školskom roku 2011/2012 podarilo 

zrealizovať: 

 

- skvalitniť výchovno-vzdelávací proces doplnením odborných zdravotníckych 

pomôcok v odborných učebniach, 

- doplnenie knižného fondu – doplnením odbornej literatúry, 

- výmena časti školského inventára – stoličiek, lavíc, 

- vymaľovanie učební, schodišťa, 

- úlohy spojené s novou koncepciou maturitnej skúšky boli splnené. 

 

o)   oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky    

      a treba úroveň výchovy a vzdelania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

 

Dobré výsledky školy: 

 reprezentácia školy vo vedomostných a športových súťažiach,  

 veľmi dobrá spolupráca s rôznymi inštitúciami sociálneho, zdravotníckeho 

a školského charakteru, 

 úspešnosť v prijatí na vysoké školy a uplatnení sa na trhu práce, 

 umožnenie žiakom realizovať sa v rôznorodých mimoškolských aktivitách 

orientovaných na oblasť duchovná, vzdelávania, športu, kultúry a spoločenských 

aktivít.  

 

Nedostatky: 

 vysoká absencia študentov, 

 v študijných výsledkoch, 

 v dodržiavaní školského poriadku. 

 

Opatrenia na zlepšenie prospechu: 

 viac motivovať k systematickej príprave na vyučovanie, 

 študentov 1. ročníka naučiť správne sa učiť. 

 

 

 



Opatrenia na zlepšenie správania: 

 zlepšenie spolupráce s rodičmi,  

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

problémových žiakov. 

 

Opatrenia na zlepšenie dochádzky: 

 častejšia konzultácia o neprítomnosti žiakov s rodičmi, 

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

 

p)   výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na   

      pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Účasť v rôznych súťažiach či už na školskej, krajskej úrovni veľkou mierou prispieva 

k prehĺbeniu  odborných vedomostí žiakov ako i vedomostí všeobecného rozhľadu. 

Zároveň ich vedie k zdokonaľovaniu v práci s počítačom. 

 Spolupráca školy s mnohými inštitúciami rozširuje obzor žiakov a zároveň im 

poskytuje možnosť získať viac teoretických poznatkov i praktických zručností, či už je to 

pri realizovaní zdravotnej výchovy v materských, základných a stredných školách alebo 

aktívna účasť pri spolupráci so Slovenským Červeným krížom pri rôznych a aktivitách.   

 Absolventi SZŠ sa po absolvovaní stredoškolského štúdia hlásia väčšinou na vysoké 

školy v študijnom programe - ošetrovateľstvo; sociálna práca alebo sú zamestnaní, 

nakoľko je nedostatok zdravotníckeho personálu.  

 Ku skvalitneniu práce zdravotníckeho personálu prispieva i odbor SANITÁR – 

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

zdravotníckej sfére zdravotnícke vzdelanie a tiež večerné pomaturitné štúdium v odbore 

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)  

 

b) voľnočasové aktivity školy 

 

     V školskom roku 2011/ 2012 sa záujmová činnosť realizovala v nasledujúcich krúžkoch:  

      

1) Angličtina k maturite 

2) Cesta k zdraviu 

3) Futbalový 

4) Práca v ČK 

5) Príprava na MS z odborných predmetov 

6) Príprava na prácu s chorým 

7) Správny smer 

8) Volejbalový 

 

      V krúžkoch pracovalo 131 žiakov. 

 

 

 

 


