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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 
 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
 
 
 

Kontaktné údaje školy 
 

Názov školy  
Stredná zdravotnícka škola, 

Moyzesova 17, Košice 
Telefónne číslo 055/6221189 

Faxové číslo 055/6221163 
Elektronická adresa skola@szske.sk 

Webová stránka www.szske.sk 

Zriaďovateľ 

 
Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
 

Riaditeľ školy Viera Rusinková, PhDr. 055/6221162, 0917741620 

Zástupcovia riaditeľa 

Alena Sobeková, Mgr. 055/6221189 
Helena Viravcová, RNDr. 055/6221189 
Ladislav Bertko, RNDr. 
ekonomicko-technické činnosti 

055/6221189, 0905462924 

Hlavný majster ––––––––––––  
Rada  školy Eva Göblová, Mgr. 055/6221189 

Výchovný poradca Silvia Čornaničová, RNDr. 055/6221189 

Poradný orgán školy  

pedagogická rada 
predmetové komisie (14) 
rada školy 
rodičovská rada 

 

 
Certifikát kvality: certifikát kvality škola zatiaľ nemá 
 
I. poslanie a vízia  
 
SWOT analýza školy: SWOT analýza študijných odborov v stupni vzdelania ISCD 2011 354  
aktivovaných na škole 
 
asistent výživy, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, očný optik, zubný asistent 
 
 
 
Silné stránky: 

• jedinečnosť väčšiny študijných odborov, 

• akceptácia študijných odborov v EÚ, 

• vysoký záujem žiakov ZŠ o štúdium na 
škole, 

• vysoké percento uplatnenia absolventov 
v praxi, 

• kvalifikovaný a zanietený pedagogický ko-
lektív, ktorý je pripravený pružne reagovať 
na meniace sa podmienky a na potreby 

Slabé stránky: 

• chýbajúce kapitálové prostriedky na naj-
modernejšie technológie vo výučbe od-
borných predmetov, 

• priestorové problémy školy (nedostatoč-
né kapacitné možnosti školy), 

• slabá jazyková príprava učiteľov - neja-
zykárov,  

• škola nemá vlastnú jedáleň (žiaci 
majú možnosť stravovania v iných 
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spoločnosti v príprave budúcich zdravot-
níckych pracovníkov podľa požiadaviek 
praxe, 

• posilnené pozície a právomoci predmeto-
vých komisií, 

• relatívne dobré materiálno-technické vyba-
venie školy (názornosť vo vyučovaní), 

• veľmi dobrá spolupráca s odberateľmi, 
zdravotníckymi zariadeniami a inštitúcia-
mi, v ktorých sa realizuje praktické vyučo-
vanie a odborná prax žiakov, 

• výučbové základne na špičkových praco-
viskách v zdravotníckych zariadeniach,  

• možnosť spoznania viacerých systémov 
práce jednotlivých zdravotníckych zaria-
dení (lepšia možnosť výberu zamestnania) 
počas praktického vyučovania, 

• možnosť využívania fondu odbornej litera-
túry a beletrie zo školskej knižnice, 

• vybavenosť školy PC pripojených na inter-
net, 

• možnosť pre absolventov školy po získaní 
vyššieho sekundárneho vzdelania pokračo-
vať vo vyššom odbornom štúdiu v študij-
ných odboroch resp. v pomaturitnom kvali-
fikačnom štúdiu a VOV, 

• veľmi dobrá spolupráca s radou školy a ro-
dičovskou radou  združenia rodičov, 

• veľmi dobrá spolupráca s ostatnými vý-
chovno -vzdelávacími inštitúciami, 

• spolupráca s komorami, 

• mimoškolské aktivity žiakov a pedagógov 
školy,  

• pružné reakcie na transformačné kroky v 
školstve i zdravotníctve (nové študijné od-
bory), 

• sídlo školy (výhodná poloha blízko centra), 

• história školy. 

zariadeniach v blízkosti školy), 

• rozvrh hodín (veľa delení na skupi-
ny). 
 

 

Príležitosti: 
 

• uplatnenie absolventov školy v zdravotníc-
kych zariadeniach, 

• otvorenie nových študijných odborov pod-
ľa potrieb a požiadaviek praxe, 

• dobrá spolupráca s podobnými školami v 
rámci regiónu i celého Slovenska, 

• zlepšenie spolupráce so zamestnávateľ-
skými subjektmi,  

• podpora zo strany profesijných organizácií, 

• variabilnosť foriem štúdia, 

Prekážky (Ohrozenie) : 
• náročnosť odborov na materiálne 

a prístrojové vybavenie , 
• časté zmeny v zdravotníckej a školskej 

legislatíve, 
• nesystematizované pracovné pozície 

(asistent výživy), 
• nedostatok erudovaných odborníkov 

v zdravotníctve v oblasti výživy podieľa-
júcich sa na vzdelávaní, 

• slabšia spolupráca s rodičmi problémo-
vých žiakov, 
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• zosúladenie odbornosti žiakov s požiadav-
kami trhu práce, 

• zlepšenie marketingových aktivít školy, 

• väčší prístup k odborným poznatkom pro-
stredníctvom elektronických médií, 

• podpora neformálneho vzdelávania, 
• možnosť zapájať sa do projektov. 

• nepriaznivý demografický vývoj obyva-
teľstva, 

• nedostatočný status zdravotníckeho pra-
covníka v našej spoločnosti, 

• automatizácia vyšetrovacích metód. 
• chýbajúca legislatíva povinnosti zamest-

návať iba absolventov SZŠ v odbore AV 
v stravovacích zdravotníckych zariade-
niach, kúpeľoch, školských jedálňach 
a ústavoch pre seniorov. 

 
 

  
 

 
SWOT analýza študijných odborov v stupni vzdelania ISCD 20114 454 a 554 aktivovaných na 
škole 
zubný technik,  diplomovaný rádiologický asistent 
 
Silné stránky (S): 

• akreditácia odborov, 
• úplná kvalifikovanosť učiteľov, 
• široké možnosti uplatnenia absolventov, 
• výhodná poloha vzdelávacej inštitúcie, 
• jedinečnosť študijných odborov nielen 

v regióne, 
• výučbové základne na špičkových pracovis-

kách, 
• spolupráca s vedeckými inštitúciami so 

zdravotníckym zameraním, 
• nezameniteľnosť profilu absolventa, akcep-

tácia absolventov študijných odborov v EÚ.  

Slabé stránky (W): 
• nedostatok priestoru v budove školy, 
• chýbajúce prostriedky na najmodernejšie 

technológie vo výučbe odborných predme-
tov, 

• pokles spoločenskej prestíže pedagogickej 
profesie (učitelia odborných predmetov), 

• chýbajúca vzdelávacia inštitúcia pre rozší-
renie vedomostí z oblasti daného študijného 
odboru pre učiteľov odborných predmetov. 
 

 
Možnosti (O): 
 

• rôznorodosť uplatnenia, 
• spolupráca so školami podobného zamerania 

v EÚ, 
• väčší prístup k odborným poznatkom pro-

stredníctvom elektronických médií 
a internetu, 

• zlepšenie spolupráce so zamestnávateľskými 
subjektmi, 

• podpora zo strany profesijných organizácií, 
• variabilnosť foriem štúdia, 
• možnosť vysokoškolského štúdia, 
• zvýšiť propagáciu študijných odborov. 

 

Nebezpečenstvá, ohrozenie (T): 
 

• demografický pokles populácie, 
• časté zmeny v zdravotníckej legislatíve, 
• pokles počtu zdravotníckych zariadení, 
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Vízia školy : 
 

Naša škola získa významnú pozíciu v Košiciach vďaka príprave vysokokvalifikovaných odbor-
níkov pre výkon zdravotníckeho povolania. 

Kvalitnú prípravu na povolanie škola dosiahne prepojením systému odborného vzdelávania 
a prípravy s trhom práce. SZŠ, Moyzesova 17 bude neustále sledovať uplatnenie absolventov jednotli-
vých študijných odborov a úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi, s Komorou medicínsko-
technických pracovníkov, s Úniou očných optikov, Slovenskou komorou zubných technikov, so žiak-
mi, ich rodičmi, zamestnávateľmi i verejnosťou, aby bola konkurencieschopná na trhu práce, zaujíma-
vá pre žiaka a jeho rodiča, vychovávala a vzdelávala tak, aby rozvíjala nielen ich odbornú stránku, ale 
aj pozitívne postoje k ďalšiemu vzdelávaniu. 
 
Vyhodnotenie:  
 

Škola získala významné postavenie vo vzdelávacej činnosti nielen v rámci KSK, ale aj celého 
Slovenska. Podľa mimovládnej neziskovej organizácie INEKO (informuje o výsledkoch žiakov za 
posledné 4 roky, čiže informuje  o tom, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala 
svojim žiakom) sa škola  opäť umiestnila na 1. mieste medzi odbornými školami v KSK, na 
1. mieste medzi SZŠ  a na 6. mieste  medzi všetkými odbornými školami na Slovensku.   

Škola v školskom roku 2016/17 bola konkurencieschopná. To, že výsledky vzdelávacej činnosti 
školy sú dlhodobo na vysokej úrovni, potvrdzujú nielen výsledky meraní  organizácie INEKO, ale aj 
bezproblémový vstup absolventov do zamestnania vo svojom odbore nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Škola plní očakávania a potreby sociálnych partnerov. Na základe spätnej väzby máme 
dobré referencie o vysokej úrovni našich absolventov nielen na území SR, ale aj v ČR. Naši žiaci 
sa uplatňujú aj v iných krajinách EÚ a dokonca aj v USA, Kanade. Škola úspešne pripravuje absolven-
tov nielen do praxe, ale aj na štúdium na vysokých školách.  

Aj v tomto školskom  roku sme zaznamenali vysoký záujem o odbory: zubný asistent, farmaceu-
tický laborant  a zdravotnícky laborant.  

Na základe ŠVP škola vypracovala vlastný ŠkVP v súlade s požiadavkami zamestnávateľov, 
s ktorými konzultovala prípadné zmeny. ŠkVP je založený na rozvíjaní kľúčových kompetencií žia-
kov. 

 
Poslanie školy: 
 
 Poslaním Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach je pripraviť stred-
ných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním.  
 Škola má vypracovanú jasnú filozofiu  v príprave kvalifikovaných odborníkov pre výkon zdravot-
níckeho povolania, je orientovaná na žiaka a rozvíjanie kľúčových kompetencií. Hlavným poslaním 
školy je zabezpečiť všetky podmienky na to, aby školu opúšťali vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí 
získané vedomosti a zručnosti vedia tvorivo uplatňovať.  

Ponukou a profiláciou študijných odborov škola pokrýva potreby trhu práce Košického 
a Prešovského samosprávneho kraja, v prípade študijného odboru diplomovaný rádiologický asistent, 
očný optik a asistent výživy má širšiu pôsobnosť a v prípade odboru zubný technik pokrýva potreby 
celého Slovenska.  

SZŠ je určená pre absolventov základných škôl a absolventov stredných škôl s maturitnou skúš-
kou. Štúdium je denné, a to dvojročné, trojročné alebo štvorročné. V dennej forme štvorročného štúdia 
získavajú žiaci úplné stredné odborné vzdelanie– ISCED 2011 354, postsekundárne vzdelanie 
v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu – PKŠ ISCED 2011 454. Vyššie odborné štúdium získajú žiaci 
v dennej forme – ISCED 2011 554. 
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 Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povola-
nie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princí-
pov, venovať zvýšenú pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí. 

Poslaním školy je teda aj naďalej rozvíjanie kompetencií žiakov, ktoré súvisia nielen 
s obsahom vyučovacích predmetov, ale aj kompetencie súvisiace s medziľudskými vzťahmi, Pedago-
gickí zamestnanci školy sa snažia viesť mladú generáciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, 
reagovať na zmeny. 

 
Vyhodnotenie: 
  
 Z hľadiska skladby ponúkaných študijných odborov je škola v regióne jedinečná. V plnej mie-
re sa nedarí pokryť dopyt po absolventoch v niektorých študijných odboroch (zubný asistent, farmace-
utický laborant, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista, očný optik, zdravot-
nícky laborant. 
Škola disponuje odbornými učebňami, laboratóriami, modernými informačno-komunikačnými techno-
lógiami(internet, audiovizuálna technika, interaktívne tabule, počítače), ktorých využívanie je neodde-
liteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Študenti od školského roku 2010/2011 majú možnosť vyu-
žívať výhody ISIC karty. 
 
 Praktické vyučovanie žiakov a odbornú prax zabezpečuje škola na základe dohody o zriadení 
výučbových základní a dohody o praktickom vyučovaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, 
a tým  úzko spolupracuje s odberateľmi absolventov, so stavovskými organizáciami a ostatnými výchov-
no-vzdelávacími inštitúciami.  Naša škola úzko spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadenia-
mi nielen na území mesta Košíc, ale aj  na území KSK a PSK zabezpečuje na základe dohody o zria-
dení výučbových základní a dohody o praktickom vyučovaní praktické vyučovanie a odbornú klinic-
kú prax. 
Na základe inovovaných ŠkVP žiaci IV. ročníka odboru zdravotnícky laborant a III. ročníka 
odboru zubný asistent po 1 x v histórii školy absolvovali klinickú odbornú prax aj počas škol-
ského roka na odborných pracoviskách. Táto forma odbornej klinickej praxe zvyšuje prepojenie 
teórie s praxou, žiaci tak môžu v reálnych podmienkach zvyšovať svoje odborné zručnosti.  Sú-
vislá odborná prax žiakov odboru asistent výživy sa po 1x realizovala aj v školských 
a predškolských stravovacích zariadeniach (ŠJ pri MŠ a ZŠ) a mala veľmi priaznivý ohlas.   
  
Výučbové základne SZŠ, Moyzesova 17, Košice pre zabezpečenie prepojenia teórie s praxou:  

  Univerzitná nemocnica LP v Košiciach, 
Železničná nemocnica v Košiciach, 
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice, 
Nemocnica Košice - Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, 
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, 
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., 
Letecká vojenská nemocnica, a.s.,  
Lekárska a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 
Fakultná nemocnica a poliklinikou J. A. Reimana, Prešov, 
Medical Cassovia, 
Medicyt, s.r.o, 
Medirex Group, 
HPL, 
Synlab (Avilab), s.r.o, 
Alphamedical, s.r.o. 
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cca 35 lekární, 20 zubných ambulancií, 18 očných optík, 22 zubných techník, 12 
stravovacích zariadení  MŠ a ZŠ. 

 
  Výchovná činnosť je zameraná na podporu pozitívnych medziľudských vzťahov, na podporu 
zdravia a zdravého spôsobu života formou rôznych opatrení proti šíreniu drog v školskom prostredí, 
na zamedzenie a elimináciu šikanovania na škole, na realizáciu Deklarácie práv dieťaťa, na ochranu 
mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi – rasizmus, antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia. 
Zvýšená pozornosť sa venuje sexuálnej výchove a výchove k manželstvu a rodičovstvu. Výchovné 
ciele zamerané na upevňovanie fyzického a duševného zdravia boli úspešne realizované v rámci učiva 
ochrana života a zdravia.  

Slovenský červený kríž je najstaršia spoločenská zdravotnícka organizácia v škole. Každoroč-
ne SČK organizuje hromadný odber krvi v akcii Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi 
a pod. a iné humanitárne akcie. 

Škola sa snaží vytvárať priateľské, kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi, 
učitelia a žiaci sa snažia rešpektovať ciele a hodnotový systém školy v duchu humanizmu.  
 
 Zámery: 

Základným krokom na zabezpečenie fungovania školy v konkurenčnom prostredí v súlade 
s meniacimi sa požiadavkami je aj reforma obsahu vzdelávania. Jej zámerom je trvalo zabezpečovať 
požadované základné zručnosti a kvalitu všetkých absolventov školy. Toto musí byť spojené 
s adekvátnym systémom merania kvality učenia, ako aj systémom merania kvality školy. 

Realizácia týchto zámerov vyžaduje permanentné monitorovanie trhu práce, v záujme toho, aby 
škola mohla včas reagovať na meniace sa podmienky, užšiu odbornú spoluprácu s odberateľmi absol-
ventov školy, vytváranie nových, trhom práce požadovaných študijných odborov. Tieto zámery vyža-
dujú transformáciu tradičnej školy na modernú, aplikáciu progresívnych metód vyučovania, zmenu 
obsahu vyučovania smerom k schopnosti študenta informácie získavať, vyhodnocovať a využívať 
informačné a komunikačné technológie ako nástroj, ktorý študent a pedagóg každodenne aktívne vyu-
žíva. 

 
Vyhodnotenie:  

Stanovené zámery sa darilo plniť. Svedčí o tom  bezproblémový vstup absolventov školy na 
trh práce. Rovnako môžeme konštatovať, že v uplynulom období sa v škole nevyskytli nijaké nežiadu-
ce javy, ktoré by boli v nesúlade so zásadami uplatňovanými v škole.  
 Škola venovala osobitnú pozornosť spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami v súvislosti 
s odbornou zložkou vzdelávania. Aj vo výučbových základniach sa výchovno-vzdelávací proces za-
meral na rozvíjanie kľúčových kompetencií a požiadavky na absolventov školy. Naďalej uplatňovala 
koncept individuálnej slobody, humanizmu, prístupu k informáciám, zodpovednosti ako základu pre 
efektívne občianstvo a podieľaní sa na demokracii. Vo vnútornom systéme hodnotenia zamestnancov 
sa využívali nasledujúce metódy: hospitácie, pozorovanie, rozhovor, hodnotenie výsledkov práce, 
výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje, hodnotenie výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľa, 
aktivity v mimoškolskej činnosti, činnosti nad rámec vyučovacej povinnosti učiteľa a pod. 
Zámerom školy bolo udržiavať demokratické prostredie, racionálne využívanie ľudských zdrojov,  
materiálno – technické, priestorové a finančné zdroje. Činnosť výchovného poradcu, koordinátorov, 
vedúcich predmetových komisií bola sústredená na kvalitu procesu výučby v súlade s požiadavkami 
partnerov školy.   

 Škola spolupracuje a komunikuje s okolím o svojej kvalite, uvedomuje si svoje postavenie 
v regióne, spolupracuje s radou rodičov, školskými poradenskými zariadeniami - Centrum pedagogic-
ko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, Karpatská ul., Košice), komorami (Komora 
medicínsko-technických  pracovníkov, Slovenská komora zubných technikov, Únia očných optikov, 
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Slovenská lekárska), regionálnymi inštitúciami (Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, Slovenská 

diabetologická spoločnosť SLS Spolkom košických študentov pri UVLaF Košice, vysokými ško-
lami (PF a LF UPJŠ Košice, UVLaF Košice), RÚVZ, KRPZ a ÚPSVaR. 

Ciele v školskom roku 2016/2017: 

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej práce strednej zdravotníckej školy v školskom roku 
2016/2017 je  pokračovať v realizácii školskej reformy v procese získavania kľúčových kompetencií, 
postojov a hodnotovej orientácie, ktoré sú rozhodujúce pre osobný rozvoj a uplatnenie nášho absol-
venta v spoločnosti ako kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. 

  Pre udržanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovania jej kvality  vytvárať prie-
stor na kvalitnú prácu predmetových komisií a ich úzku spoluprácu s odbornými garantmi jednotli-
vých študijných odborov, analyzovať informácie a podnety z hospitačnej činnosti, z predmetových 
komisií a následne prijímať a realizovať účinné opatrenia na zaistenie výchovno-vzdelávacích cieľov. 

Vo vyučovaní všetkých predmetov teoretického a praktického zamerania vychádzať zo strate-
gických zámerov a potrieb regionálneho trhu práce. Skvalitniť odbornú prípravu učiteľov v spolupráci 
so zamestnávateľmi,  využívať také metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú tvorivé schopnosti žiakov 
a ich samostatnosť. Napr. výkladové formy, demonštračné formy, dialogické formy, formy samostat-
nej práce žiakov, písomné a grafické práce. Zároveň  dôsledne využívať všetky učebné pomôcky, prí-
strojovú a didaktickú, výpočtovú a video techniku. 

 Cieľom výchovno-vzdelávacej práce strednej zdravotníckej školy je rozvíjanie etickej, mrav-
nej a citovej výchovy žiakov. Osobitne sa snažiť formovať u žiakov zdravotnícke cítenie, postoje 
a konanie žiakov smerom k pacientom v duchu  humanity a ľudskosti. Snažiť  sa, aby si žiaci uvedo-
movali zodpovednosť za svoje zdravie a za zdravie iných ľudí, osvojiť si a prakticky realizovať zásady 
správnej životosprávy a prvej pomoci. Poukázať na obsah hodnotovej orientácie, ktorá zahŕňa sveto-
názorové, filozofické, politické a morálne presvedčenie človeka, jeho stabilnú a hlbokú oddanosť 
k určitým mravným zásadám. Objasniť žiakom riziká trestnej činnosti, ako aj násilnej majetkovej čin-
nosti a možné trestnoprávne následky spojené s užívaním drog a šírením vírusu HIV. 
   V spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie drogových závislostí a so-
ciálno-patologických javov a školským psychológom  predchádzať vzniku sociálno-patologických 
javov a kriminality. 
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HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY 

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES - vyhodnotenie 

Všeobecná časť 

V zmysle prijatého zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 
a Zákona č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní sme zosúladili obsah vzdelávania 
s aktuálnymi požiadavkami praxe a potrebami trhu práce prostredníctvom revidovaných ŠVP.  
Škola zabezpečila praktické vyučovanie, odbornú klinickú prax, odbornú lekárenskú prax 
a súvislú odbornú prax žiakov na základe dohody o zriadení výučbových základní a dohody 
o praktickom vyučovaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach v súlade s revidovanými 
ŠVP.  
Výučbové základne SZŠ, Moyzesova 17, Košice pre zabezpečenie prepojenia teórie s praxou: 
Univerzitná nemocnica LP v Košiciach, Železničná nemocnica v Košiciach, 
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice Nemocnica Košice - 
Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, 
Východoslovenský onkologický ústav a.s., Letecká vojenská nemocnica a.s.,  
Lekárska a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fakultná nemocnica a poliklinikou J. A. Reimana, 
Prešov, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., Medical Cassovia, 
Medicyt s.r.o, Medirex Group, HPL, Synlab (Avilab), s.r.o, cca 35 lekární, 18 očných optík, 
22 zubných techník, 20 zubných ambulancií. 
Zároveň pracujeme na aktualizácii ŠVP pre odbory: ZL, FL, ZUA, a na tvorbe nového ŠVP 
pre odbor DOM, ktoré by mali platiť od 1.9.2018 

V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie 
pomáhať, kód ITMS 26110130702 v odborných a spoločensko-vedných predmetoch sme vy-
užívali vytvorené/inovované učebné texty, učebné materiály, metodické príručky/postupy, 
progresívne a inovatívne metódy a formy vyučovania zamerané na rozvoj kľúčových kompe-
tencií žiakov, inovované didaktické prostriedky, odbornú literatúru, ako aj kompetencie 
a zručnosti nadobudnuté vyučujúcimi v rámci ďalšieho vzdelávania. 

Škola pokračovala v projektových aktivitách, spolupracuje s mládežníckou organizá-
ciou AIESEC – vytvorila podmienky pre zahraničných študentov ( Ukrajina, Mexiko, Brazí-
lia, Nemecko, Turecko, Thajsko, Čína) 

Podporovali sme  neformálne vzdelávanie študentov, zamerali sme  sa predovšetkým 
na spoluprácu s firmami  (Unipharma, Danae, Sagitta, Essilor, Rodenstock a iné ) pri zabez-
pečení edukačného procesu formou pravidelných prednášok o nových trendoch v odbore  a 
formou poznávacích exkurzií. (konkrétne akcie pozri v časti XIV) 
Zvyšovať kvalifikáciu učiteľov odborných predmetov v systéme celoživotného vzdelávania a 
kariérneho rastu, ktoré ponúka Ústav stredoškolskej edukácie a kontinuálneho vzdelávania 
učiteľov odbornej zložky pri SZU. Pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov sa pre 
tieto účely budú využívať aktivity ponúkané Metodickým centrom, ŠPU, prípadne inou vzde-
lávacou inštitúciou ponúkajúcou akreditované vzdelávacie programy. 

Pedagogický zbor  sa v školskom roku 2016/2017 zapojil do týchto vzdelávacích akti-
vít: 
adaptačné - 2, aktualizačné – prípravné atestačné (2. atestácia) – 1, (1. atestácia) – 4, inovačné 
– 5učiteľov. 
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Pedagogický zbor viedol žiakov k zodpovednému nakladaniu so školským majetkom a všet-
kým materiálom potrebným pre teoretické a praktické vyučovanie. Nedošlo k žiadnemu váž-
nemu poškodeniu majetku. 
Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými škol-
ským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych hodnôt, vlastenectva a občian-
skej zodpovednosti. Osobitne sme sa snažili formovať u žiakov zdravotnícke cítenie, formo-
vať postoje a konanie žiakov smerom k pacientom v duchu humanity a ľudskosti. 

Na začiatku školského roka 2016/2017 boli žiaci poučení o povinnosti pravidelnej do-
chádzky na vyučovanie a na iné formy vyučovania (účelové cvičenia, KOŽAZ) s cieľom za-
medzenia neodôvodnenej absencie žiakov, o školskom poriadku, najmä o povinnom absolvo-
vaní predpísaného počtu hodín praktických cvičení potrebných pre postup do vyššieho roční-
ka, resp. ukončenia štúdia. Podarilo sa nám znížiť počet náhrad praxe, dobrú dochádzku na 
účelové cvičenie. Nepodarilo sa nám výrazne znížiť dochádzku žiakov do školy a počet neos-
pravedlnených hodín. 

Znižovanie informačnej nerovnosti 

V pilotnej prevádzke nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva 
(RIS – RŠ) v šk. roku 2016/2017  sme vykazovali okrem klasického spôsobu aj zber počtu 
žiakov pre normatívne financovanie a predpísané štatistické výkazy. 
Sledovali sme prevádzku portálu Mapa regionálneho školstva, na web. sídle MPSVaR -  údaje 
o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov.  

Zabezpečili sme, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získaný písomne, 
s vlastnoručným podpisom zákonného zástupcu s uvedením poznámky, že zákonný zástupca 
bol poučený o dôsledkoch svojho súhlasu 

Kontrola a efektivita 

Dodržiavala sa vnútroškolská kontrola podľa plánu a snažili sme sa zvyšovať účinnosť 
hospitačnej činnosti poskytovaním spätnej väzby. 
Ciele kontrolnej činnosti sme zamerali na dodržiavanie dostupných učebníc, odbornej literatú-
ry, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovnovzdelávacom procese. 
Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese sme zamerali na systematické sledova-
nie kvality výchovy a vzdelávania, pozornosť sme venovali stanoveniu výchovno-
vzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu konzistentne formujúcich osobnosť žiaka, rozvíja-
niu občianskych a sociálnych kompetencií žiaka. 

Oboznámili sme sa s výstupnými materiálmi  národného projektu „Externé hodnotenie 
kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. Výstupy z projektu na 
www.ssiba.sk v časti Projekty ESF. 
 

Škola má vypracovaný plán kontrolnej činnosti, aby získala prehľad o odbornej 
a metodickej pripravenosti učiteľov, o používaní moderných metód na vyučovaní, 
o objektívnosti klasifikácie, využívanie IKT, dodržiavanie plnenia učebných osnov a pod. 
Škola má pripravený plán adaptačného vzdelávania pre začínajúcich učiteľov.  

Kontrolu a sebahodnotenie spracovala SZŠ, Moyzesova 17, Košice podľa projektu Ex-
terné hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy , ktorého 
výstupom je materiál pod názvom  Manuál sebahodnotenia autorského kolektívu doc. RNDr. 
Vladislav Rosa a kol. (2013) 
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Podľa mimovládnej neziskovej organizácie INEKO (informuje o výsledkoch žiakov za 
posledné 4 roky, čiže informuje  o tom, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odo-
vzdala svojim žiakom) sa škola  opäť umiestnila na 1. mieste medzi SZŠ ,  na 1. mieste medzi 
odbornými školami v KSK, a na 6. mieste  medzi všetkými odbornými školami na Slovensku.   

 
Odborná zložka vzdelávania 

Osobitnú pozornosť v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami sme venovali reali-
zácii odbornej zložky vzdelávania vo výučbových základniach v súvislosti s kľúčovými kom-
petenciami a požiadavkami na absolventov a s prihliadnutím na profil absolventov jednotli-
vých študijných odborov.  
Spolupracovali sme s odberateľmi absolventov, so stavovskými organizáciami a ostatnými 
výchovno-vzdelávacími inštitúciami. 
V časovom predstihu sme predkladali podľa metodického pokynu stavovským organizáciám 
na vyjadrenie obsah odbornej zložky maturitnej skúšky, obsah absolventskej skúšky. 

Škola zabezpečila nielen úzku prepojenosť teoretického vyučovania s praxou, skvalit-
nenie výučby, ale prispieva aj šíreniu dobrého mena školy v odborných kruhoch – odbornej 
verejnosti. Škola komunikovala a spolupracovala s týmito stavovskými organizáciami:  Ko-
mora medicínsko – technických pracovníkov, Optická únia Slovenska, Slovenská komora 
zubných technikov, so Slovenskou obezitologickou spoločnosť a s viac ako 70  zdravotníc-
kymi zariadeniami. 
Zvyšovali sme úroveň spolupráce so zamestnávateľmi, pre potreby ktorých sú profilovaní 
absolventi školy v súlade so zákonom č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní. Konzultovali 
sme zmeny v ŠkVP so zamestnávateľmi. 

Naďalej sme podporovali aktivity a účasť žiakov v otvorených laboratóriách PF UPJŠ 
a na pracoviskách UVL a F Košice.     
Škola spolupracuje  s PF UPJŠ ako člen klubu RSŠ, s PHF EU (prednášky k finančnej gra-
motnosti, s TUKE ( účasť na súťažiach).  
Zvyšovali sme a podporovali zapojenie sa žiakov školy do odborných súťaží, prírodovedných 
olympiád, do rôznych mimoškolských aktivít, do záujmovej činnosti žiakov vo forme krúž-
kov. 

Pripravovali sme sprievodné aktivity (Dilatech v SZŠ, Moyzesova 17, Košice) pre po-
pularizáciu vedy a techniky (Týždeň vedy a techniky na Slovensku). 
Podporovali sme študentov v zapájaní sa do SOČ. Zapojili sa všetky odbory a práce žiakov  
postúpili do regionálneho a aj do celoslovenského kola. 

Učitelia odborných predmetov zvyšovali svoju kvalifikáciu v systéme celoživotného 
vzdelávania a kariérneho rastu, ktoré ponúkal Ústav stredoškolskej edukácie a kontinuálneho 
vzdelávania učiteľov odbornej zložky pri Slovenskej zdravotníckej univerzite. Pre učiteľov 
všeobecno-vzdelávacích predmetov  pre tieto účely využívali aktivity ponúkané Metodickým 
centrom, ŠPU, prípadne inou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou akreditované vzdelávacie 
programy. 

Rozvíjali sme  podnikateľské zručnosti u žiakov, podporovali cvičné firmy a zapojili 
sa do  súťaže Najlepší podnikateľský zámer. 
Škola sa zapojila do súťaže  s cvičnou firmou MOYKO a získala cenu Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory za najlepšiu propagáciu. 

 
Cudzie jazyky 
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V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie 
pomáhať, kód ITMS 26110130702 pri vyučovaní cudzieho jazyka  sme využívali vytvore-
né/inovované učebné texty, učebné materiály, metodické postupy, progresívne a inovatívne 
metódy a formy vyučovania zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, inovované 
didaktické prostriedky, odbornú literatúru, ako aj kompetencie a zručnosti nadobudnuté vyu-
čujúcimi v rámci ďalšieho vzdelávania (napr. tvorba  myšlienkových máp, projektové vyučo-
vanie, personalizované vyučovanie, inscenačné metódy, rolové úlohy, kaskádová metóda uče-
nia sa a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, riadená a voľná diskusia, audio-
/video-prezentácie  riešenia úloh). 
Organizovali sme školské kolá olympiád v cudzích jazykoch (anglický, nemecký), skvalitňo-
vali sme prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykov aj formou krúžkov.  

Zapojili sme sa do propagácie cudzích jazykov v rámci Európskeho dňa jazykov. Ten-
to  deň  sme si pripomenuli nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka, ale aj sprie-
vodnými akciami v škole pod názvom Deň cudzích jazykov. 

Čitateľská gramotnosť 

Podporovali sme vzdelávanie pedagogického zboru v oblasti rozvíjania čitateľskej 
gramotnosti, využívať možnosti z ponuky vzdelávacích aktivít MPC v oblasti cieleného rozví-
jania čitateľskej gramotnosti. Učitelia SJL sa prihlásili na akreditované programy kontinuál-
neho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti na www.minedu.sk/akreditacie-v-
rerzorte-skolstva/ a ustanovili sme koordinátora čitateľskej gramotnosti. 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávania na obdobie 
rokov 2012 – 2016 sme zvyšovali povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjalo sa 
ich kritické uvedomenie sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických proce-
sov. 

Rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na envi-
ronmentálnu výchovu a vzdelávanie zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotre-
be zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú dopravu, spotrebu energie,  na zvýšené 
povedomie v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného 
prostredia. 
Environmentálna výchova ako prierezová téma ŠVP bola  implementovaná do obsahu jednot-
livých učebných predmetov v ŠkVP.  

Koordinátor environmentálnej výchovy spolupracoval s environmentálnymi centrami, 
strediskami na skvalitnenie environmentálnej výchovy. 
Koordinátor environmentálnej výchovy  realizoval environmentálny program školy (šetrenie 
elektrickou energiou, zberná nádoba na elektrozariadenia a pod.). 
Environmentálna výchova v škole bola koordinovaná v súlade s ekokódexom (stratégia vý-
chovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnovi-
teľných zdrojov a pod.). 
 

Realizácia úloh environmentálnej výchovy sa  uskutočnila v úzkej spolupráci s Eko-
krúžkom. 
Organizovali sa súťaže a dlhodobé projekty: Pomôž svojej škole a chráň prírodu, Recyklohry, 
Vrchnákománia. Celoškolská akcia –  Deň vody. Celoslovenská akcia v spolupráci 
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s Lesoochranárskym zoskupením Vlk. Ekodeň  - účasť žiakov   na podujatí org. Mestom Ko-
šice .  

Deň Afriky - Neformálnou diskusiou  - "formát živej knižnice" sa študentom ponúkol  
nový pohľad na Afriku. Svoj osobný príbeh  vyrozprával Yves Ogou z Beninu, ktorý prišiel 
na Slovensko ako študent medicíny a momentálne sa venuje sociálnej práci s Rómami na vý-
chodnom Slovensku. Táto "živá kniha"  na chvíľu dovolila nahliadnuť do svojej minulosti 
i súčasnosti. Študenti sa dozvedeli  veľa zaujímavostí o školskom a zdravotníckom systéme 
v Benine. 

Zdravý životný štýl v škole  

Naďalej sme pokračovali v realizácii programov podpory zdravia, zdravého životného 
štýlu a výchovy k zdraviu.  
Podieľali sme sa na plnení úloh aktualizovaného Národného programu ozdravenia výživy 
obyvateľov SR, Národného programu prevencie obezity, Národného programu kardiovasku-
lárnych ochorení. Realizovali sme aktivity smerujúce k prevencii obezity, podporovali sme 
pohybové aktivity žiakov, pohybové aktivity v prírode a šírili myšlienky olympizmu.  

Školské programy sme zamerali na prevenciu pred civilizačnými chorobami a posil-
ňovanie zdravého životného štýlu študentov organizovaním voľno-časových aktivít, zapojili 
sme žiakov do pohybových aktivít, podporovali sme činnosť športových krúžkov (2 športové 
krúžky) a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy. V tejto oblasti  škola úzko spolupracovala s 
SČK, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
Realizovali sme aktivity k Svetovému dňu výživy (16.10.) – ukážky zdravej výživy, poraden-
stvo, besedy a pod. 
Realizovali sme  aktivity v zmysle Národného programu prevencie HIV/AIDS – besedy 
s lekárom, psychológom, právnikom.  

Rozvíjali sme osvetovú a vzdelávaciu činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé po-
traviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšili povedomie v oblasti označovania potravín. 

Škola podporuje športové aktivity žiakov a pomáha pri organizovaní Dlhodobých 
športových súťaží SŠ KSK a Krajskej športovej olympiády 2016/2017. 

Ľudské a detské práva 

Do ŠkVP sme zapracovali  témy súvisiace s multikultúrnou výchovou v duchu huma-
nizmu, témy ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, into-
lerancie, rasizmu a problematiky v oblasti migrácie. 

V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva sme zapájali žiakov do 
Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl, do akcie Amnesty 
International Maratón v písaní listov.   
Zapájali sme žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam  organizovaním besied, 
súťaží, tematických výstav, prezentačno-diskusné fóra, návštev filmových predstavení s tema-
tikou ľudských práv. V rámci výchovy k ľudským právam sme  využívali Manuál výchovy 
mládeže k ľudským právam KOMPAS. 

Upevňovali sme  právne vedomie pedagógov a študentov o ľudských hodnotách, ktoré 
sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch – Všeobecná deklarácia ľudských práv a Doho-
vor o právach dieťaťa, vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie  a pomáhali žiakom 
porozumieť iným kultúram.  
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Pripravovali sme prednášky, besedy zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov 
o migrantoch. 
V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín sme venovali patričnú pozornosť té-
mam, ktoré sa týkajú  starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim, témy EÚ, eu-
rópskeho povedomia a občianstva.  

Vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie v škole, aby sme pomohli žiakom po-
rozumieť iným kultúram, a tým zvyšovali informovanosť žiakov o migrantoch.  

Bezpečnosť a prevencia, diskriminácia 

V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva sa  
realizovali aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie, 
kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu.   

Koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov rozpracoval 
opatrenia na prevenciu a elimináciu šikanovania (Dohoda medzi vedením školy v oblasti 
návykových látok a šikanovania, Organizačná smernica – Prevencia a riešenie šikano-
vania na školách) a postupoval v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-r k prevencii a 
šikanovania žiakov.  

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme monitorovali zmeny v správaní študentov. 
Nevyskytli sa prípady, kedy by bolo potrebné informovať príslušný odbor sociálnych vecí, 
lekára a príslušné riaditeľstvo policajného zboru. Škola veľmi dobre spolupracuje aj 
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach (CPPPaP). 
Realizovali sme aktivity v zmysle Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 
riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou. 
Prijímali sme len také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné 
s ľudskou dôstojnosťou študenta.  

Realizovali sme len odborne garantované a vopred preverené ponuky preventívnych 
programov. 

Zabezpečili a kontrolovali sme dôslednejšie vykonávanie dozorov počas prestávok 
a v priestoroch, kde je najväčší predpoklad vzniku školských úrazov. 

Dodržiavali sme bezpečnostné pravidlá pri práci s chemickými faktormi v súlade s 
materiálom Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách.  
V oblasti školskej úrazovosti sme dodržiavali lehotu zavádzania každej udalosti do web apli-
kácie na štatistické účely podľa metodického usmernenia č.4/2009-R čl.4 ods.1(do 
7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu 

Finančná gramotnosť 

Implementovali sme do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti. 
Realizovali sa projekty a aktivity na podporu zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti - besedy, 
prednášky a exkurzie do finančných inštitúcií.  

Zapracovali sme do ŠKVP Dodatok č. 1 , ktorým sa mení Metodika pre zapracovanie 
a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP pod číslom 2015-11787/66378:8-10EO od 1. 
9. 2016 pre žiakov od I. ročníka.  
Pri výučbe finančnej gramotnosti sme kládli zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré 
sa dotýkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa. 
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Spolupracovali sme s PHF EU Košice ktorá pripravila pre našich žiakov sériu predná-
šok a testov finančnej gramotnosti a vzdelávací seminár zameraný na finančnú gramotnosť 
v spolupráci s Finančnou akadémiou.  

Informačné a komunikačné technológie 

V súlade so stratégiou informatizácie spoločnosti sme vytvárali priaznivé prostredie na 
implementáciu inovačných metód s využitím IKT a venovali pozornosť rozvíjaniu kompeten-
cií žiakov v tejto oblasti, umožňovali žiakom, ako aj zamestnancom prístup ku všetkým in-
formačným zdrojom dostupným v škole. V súlade so zámermi školskej reformy sme venovali 
zvýšenú podporu využitiu informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom pro-
cese, hlavne v odborných predmetoch. 

Zapájali sme žiakov do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT, korešpon-
denčné semináre a pod. (Klokan, iBobor, Expert a i.). 
Zamerali sme sa na ochranu žiakov pri používaní internetu a využívali sme stránky k bezpeč-
nému používaniu internetu. 
Využívali sme na prírodovedných predmetoch ako doplnok ku klasickým výučbovým metó-
dam digitálny výučbový obsah schválený ŠPU. 

Využívali sme vo výchovno-vzdelávacom procese nový portál (www.slovakiana.sk), 
na ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna 
galéria, virtuálne výstavy. 

Školská knižnica 

Podporovali sme kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zúčastňovali sme sa čita-
teľských aktivít a podujatí v knižniciach (Knižnica pre mládež mesta Košice - Litpark). 

Doplňovali sme žiacku a učiteľskú knižnicu o nové tituly v rámci finančných možností 
rozpočtu školy. (270 ks učebníc)  Sledovali sme využitie knižného fondu. 
Zúčastňovali sme sa na aktivitách v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc – 
projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 
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Špecializované činnosti v škole 

Vytvárali sme priaznivé podmienky pre prácu pedagogických a odborných zamestnan-
cov školy, ktorí vykonávajú špecializované činnosti (koordinátori, školský psychológ). 
Zvyšovali sme informovanosť žiakov a rodičov o špecializovanej činnosti výchovnej porad-
kyne (VP), podporovali zvyšovanie profesijných kompetencií VP. 

Žiacka školská rada  

Podporovali sme žiacku školskú radu (ŽŠR) a rešpektovali sme názory študentov – ich 
požiadavky a účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú. V školskom 
roku 2016/2017 bola dobrá spolupráca so Žiackou školskou radou, pomocou ktorej sa podari-
lo viesť mladú generáciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, reagovať na zmeny, 
vedieť sa zorientovať a rýchlo hľadať nové riešenia. ŽŠR pripravila samostatne množstvo 
podujatí pre študentov školy (Imatrikulácia, Mikuláš v škole, Vianočná akadémia, Školský 
ples  a pod.)   
Oboznámili sme  sa s materiálom Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie ro-
kov 2012-2016 a Akčným plánom pre plnenie úloh vyplývajúcich  z tejto stratégie na rok 
2016.  

Prezentácia školy 

Podporovali sme organizovanie odborných podujatí s cieľom prezentácie školy, aktua-
lizovali sme Marketingový plán  SZŠ, Moyzesova 17, Košice na propagáciu školy 
a školských vzdelávacích programov a propagovali sme hlavne aktivovanie nového študijné-
ho odboru zubný asistent. 
Spracovali sme sprievodné aktivity pre popularizáciu vedy a techniky „Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku v roku 2016“, konkrétne aktivity na popularizáciu vedy a techniky sa 
realizovali pod názvom Dilatech. 

Škola propagovala svoju činnosť a odbory v printových médiách (Teória a prax - far-
maceutický laborant), v rozhlase (Rádio Regina) a televízii (RTVS región).  

Spolupracovali sme s partnerskou vysokou školou a pokračovať v činnosti klubu RSŠ 
pri PF UPJŠ na skvalitnenie vzdelávania v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky  
organizovaním spoločných podujatí – popularizačné prednášky, exkurzie do laboratórií, ve-
decko-výskumné projekty, realizácia pedagogickej praxe a pod.  

Spolupracovali sme s Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, so Slovenskou diabe-
tologickou spoločnosťou SLS. 
Spolupracovali sme so zamestnávateľmi všetkých študijných odborov, hlavne pri zabezpečo-
vaní neformálneho vzdelávania a odbornej praxe žiakov. 

Mediálna výchova 

Využívali sme prierezovú tému mediálna výchova z podkladov a zdrojov na 
www.stadpedu.sk v časti   Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie - Metodiky, 
text  “K mediálnej gramotnosti učiteľov“. 
Osobitnú pozornosť sme venovali téme bezpečnosti na internete www.pomoc.sk, 
www.zodpovedne .sk. 

Žiaci školy sa zúčastnili kultúrno-vzdelávacej aktivity Svet médií 2.  
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Projekty 

Škola využíva novovytvorené metodiky a učebné texty vytvorené v rámci projektu 
ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať. 

Škola pokračuje v projektových aktivitách, spolupracuje s mládežníckou organizáciou 
AIESEC – vytvorila podmienky pre zahraničných študentov (Ukrajina, Mexiko, Brazília, 
Nemecko, Turecko, Thajsko, Čína) 
  
Koncepcie KSK 

Pokračovali sme  v plnení opatrení vyplývajúcich z materiálov prijatých KSK, ako sú: 
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 
Koncepcia rozvoja športu KSK, Koncepcia práce s mládežou KSK, Koncepcie rozvoja krea-
tívnej ekonomiky a zmeny v školskej legislatíve. Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania 
v stredných školách v KSK    (Dodatok č. 1, č.2) 

Spolupráca s vysokými školami 

Škola naďalej spolupracuje s vysokými školami na území mesta Košíc, hlavne s PF, 
FF a LF UPJŠ. PF UPJŠ zriadila na svojej pôde Klub riaditeľov stredných škôl na vytvorenie 
komunikačnej platformy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu spoločných 
aktivít realizovaných fakultou a strednými školami. SZŠ sa  zapájala do projektu Otvorené 
laboratóriá PF–chémia, biológia, fyzika a zúčastňovať sa na popularizačných prednáškach. 
Škola chce naďalej spolupracovať so Spolkom košických študentov pri UVL a F Košice a 
pravidelne sa zúčastňovať exkurzií na pracoviská UVL a F Košice. Škola spolupracuje 
a aktívne sa zapája do akcií organizovaných TUKE (Ústav recyklačných technológií).   
  Škola sa podieľa aj na zabezpečovaní pribežnej a súvislej pedagogickej praxe poslu-
cháčov Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zmluva o spolupráci bola 
uzatvorená v roku 2010 a stále trvá.  
 
II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 532 
 Z toho dievčat 464 
 Počet tried spolu 22 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 532 
 Z toho dievčat 464 
 Počet tried denného štúdia 22 
 Počet žiakov vo vyššej odbornej forme štúdia  44 
 Z toho dievčat 26 
 Počet tried nadstavbového štúdia 2 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  21 
 Z toho dievčat 14 
 Počet tried pomaturitného štúdia 1 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia – 
 Z toho dievčat – 
 Počet tried v externej forme štúdia – 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia – 
 Z toho dievčat – 
 Počet tried večernej formy štúdia – 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  – 
 Z toho dievčat – 
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 Počet tried diaľkovej formy štúdia – 
 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania – 
 Z toho dievčat – 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia – 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako sloven-

ským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
– 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

– 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat – 
f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 5 
g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení – 
h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 19 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 10 
j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
9 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 3 
l) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích pred-
metov  

Bol zrušený predpisom 324/2012 
Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 

m) Iný dôvod zmeny 3 
 
III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 27. 2. 2017 schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 
1. ročníka 4-ročného štúdia v jednotlivých odboroch. Uchádzači pri konaní prijímacích skúšok získa-
vali body za testy pripravené školou z predmetov určených MZ SR v SZŠ pre školský rok 2017/2018  
v súlade s par. 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zo slovenského 
jazyka, biológie (študijný odbor AV, ZuA, OO), chémie (študijný odbor FL, ZL), body  za prospech 
zo ZŠ, body za Testovanie 9/2017 a body z olympiády z prírodovedných predmetov. 
 

 1.kolo PS 2.kolo PS 
Zapísaní 

žiaci 
plán 

Stav k 
15.9.2017 

Prijatí kód odbor plán 
Pri-
hlá-
sení 

Pri-
jatí 

Pri-
hlá-
sení 

Pri-
jatí 

5304 M 
asistent  
výživy 

24 27 25 --- --- 18 13 

5311 M 
farmaceutický 

laborant 
28 106 30 --- --- 31 33 

5308 M 
zdravotnícky 

laborant 
24 70 24 --- --- 29 31 

5312 M očný optik 12 43 12 --- --- 12 13 

5358 M 
zubný  

asistent 
16 61 16 --- --- 30 31 

Pôvodne bolo plánované spojenie tried OO+ZuA, reálny stav je spojenie tried AV+OO 
Záver: Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu. 
 
IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Priemerný prospech za školu: 2,07 2,07 2,1 2,04 
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 

za školu: 
84,12 90,94 84,79 86,77 

Priemerný počet neospravedlnených vymeš-
kaných hodín na žiaka za školu: 

1,31 1,14 0,5 0,29  

Priemerný počet ospravedlnených vymeška-
ných hodín na žiaka za školu: 

82,82 89,80 84,29 86,48 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/2017 v študijných odboroch 
s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. rok 

s vyzname-
naním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 
žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žia-
kov 

% 

P
oč

et
 h

o-
dí

n 

P
ri

em
er

 
na

 ž
ia

ka
 

P
oč

et
 h

o-
dí

n 

P
ri

em
er

 
na

 ž
ia

ka
 

1. 110 18 16,4 42 38,2 48 43,6 2 0,02 8498 77,25 13 0,12 

2. 119 14 11,8 32 26,9 72 60,5 2 1,82 12153 102,13 37 0,31 

3. 132 21 15,9 50 37,9 61 46,2 1 0,84 10733 81,31 22 0,17 

4. 103 8 7,8 42 40,8 52 50,5 0 0,00 7987 77,54 19 0,18 

Spolu 464 61 13,1 166 35,8 233 50,2 1 0,97 39371 84,85 91 0,20 

 
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/2017 v študijných odboroch  

s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 
 
Tieto odbory na škole nie sú aktivované. 
 
 
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/2017 v učebných odboroch  

s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 
 
Tieto odbory na škole nie sú aktivované. 
 
 
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/2017 v iných formách štúdia  

 
VOV denné – 3-ročné (DRA) 
 

prospech 
počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 
s vyznamena-

ním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 

Po-
čet 
žia-
kov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žia-
kov 

% 

Po-
čet 
žia
kov 

% 

Po
čet 
žia
ko
v 

% 

P
oč

et
 h

o-
dí

n 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
oč

et
 h

o-
dí

n 
P

ri
em

er
 n

a 
ži

ak
a 

1.  16 1 5,6 1 5,6 14 77,8 2 12,5 2576 138,67 27 1,44 

2.               

3.  20 1 5 13 65 6 30 0 0 1492 63,25 4 0,2 

Spolu 36 2 5,56 14 38,89 20 55,56 2 5,56 4068 107,05 31 0,82 
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PKŠ denné – 2-ročné  (ZT) 
 

prospech 
počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 
s vyznamena-

ním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 

Po-
čet 
žia-
kov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% 
Počet 
žia-
kov 

% 

Po-
čet 
žia
kov 

% 

Po
čet 
žia
ko
v 

% 

P
oč

et
 h

o-
dí

n 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
oč

et
 h

o-
dí

n 
P

ri
em

er
 n

a 
ži

ak
a 

1.  20 1 5 1 5 18 90 0 0 1083 98,15 28 1,4 

2.               

Spolu 20 1 5 1 5 18 90 0 0 1083 98,15 28 1,4 

 
 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 
 

Nemáme záverečné skúšky. 
 
 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 
 
6.1 Celkové hodnotenie 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
5304 M asistent výživy 10 0 0 0 10 0 
5308 M zdravotnícky laborant 28 0 0 0 28 0 
5311 M farmaceutický laborant 63 0 1 0 64 0 
spolu  101 0 1 0 102 0 
 
 
Výsledky maturitných skúšok mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 -  
september 2016 
 Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5304 M asistent výživy 1 0 0 0 1 0 
5308 M zdravotnícky laborant 0 0 1 0 1 0 
5311 M farmaceutický laborant 0 0 1 0 1 0 
5312 M očný optik 1 0 1 0 2 0 
spolu  2 0 3 0 5 0 
 
 
 
Výsledky maturitných skúšok mimoriadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 -  
február  2017 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5308 M zdravotnícky laborant  1 0 0 0 1 0 
spolu  1 0 0 0 1 0 
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Výsledky maturitných skúšok po OT PFIČ MS 2017  v šk. roku 2016/2017 –  
september 2016 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5308 M zdravotnícky laborant  1 0 0 0 1 0 
spolu  1 0 0 0 1 0 
 
 
Výsledky maturitných skúšok po OT PFIČ MS 2017  v šk. roku 2016/2017 -  
marec  2017 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5312 M očný optik  1 0 0 0 1 0 
spolu  1 0 0 0 1 0 
 
 
6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov 
Percentuálna 
úspešnosť - % 

Anglický jazyk B1 87 62,6 
Anglický jazyk B2 5 81,0 
Nemecký jazyk B1 11 62,9 
Slovenský jazyk a literatúra 103 64,4 
Údaj percentil školy nie je k dispozícii, v tabuľke uvádzame percentuálnu úspešnosť školy. 
 
 
6.3 Interná časť MS- písomná forma  
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Anglický jazyk B1 87 60,17 % 
Anglický jazyk B2 5 79,00 % 
Nemecký jazyk B1 11 64,09 % 
Slovenský jazyk a literatúra 103 71,08 % 
 
 
6.4 Interná časť MS- ústna časť  
Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk  
a literatúra 29 45 28 3 0 2,04 
Anglický 
jazyk B1 15 31 32 11 0 2,43 
Anglický 
jazyk B2 4 1 0 0 0 1,20 
Nemecký 
jazyk B1 3 6 2 1 0 2,08 
TČ OZ 32 29 27 18 0 2,29 
PČ OZ 46 40 15 4 1 1,81 
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7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 
Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu ko-
nali AS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
5333 Q diplomovaný rádio-

logický asistent 
12 0 7 0 0 0 0 0 19 0 

celkom  12 0 7 0 0 0 0 0 19 0 
 
V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 
Školy 
  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2016/2017 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 
denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

trie-
dy 

žiaci 
trie-
dy 

žiaci 
trie-
dy 

žiaci 
 trie-
dy 

žiaci  triedy žiaci 

5304 M - asistent výživy ŠVP – 2012 revidovaný 
2013 0,5 13 1 16 1 12 0,5 10 3 51 

5311 M - farmaceutický 
laborant 

ŠVP – 2012 revidovaný 
2013 1 31 2 54 2 53 2,5 64 7,5 202 

5312 M – očný optik ŠVP – 2008 revidovaný 
2013 1 20 0 0 1 19 0 0 2 39 

5308 M - zdravotnícky 
laborant 

ŠVP – 2012 revidovaný 
2013 1 32 1 29 1 27 1 28 4 116 

5358 M - zubný asistent 
ŠVP – 2012 revidovaný 
2013 0,5 18 1 20 1 21 0 0 2,5 59 

5310 N - zubný technik 
– PKŠ 

Schválilo MZ SR pod č. 
Z-3186/1992-A/1 dňa 
17.6.1992 po dohode 
s MŠM aŠ pod č. 
4982/1992-21 dňa 
24.6.1992, s úč. od 
1.9.1992. 

1 21 - - - - - - 1 22 

5333 Q - diplomovaný 
rádiologický asistent –
VOV 

Schválilo MZ SR pod č. 
SZS-3274/1995 zo dňa 
9.8.1995 po dohode s MŠ 
SR pod č. 2761/1995-152 
s úč.od 1.9.1995. 

1 24 - - 1 20 - - 2 44 

Celkom 6 159 5 119 7 152 4 102 22 532 
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VI. výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štú-
dium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2016/2017 podiel absolventov na trhu 
práce  
 pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská služ-
ba (profesio-

nálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2017 

nezamestnaní 
k 30.9.2017 

celkom 

počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

29 0 0 69 7 105 

 
počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 

 
spolu 

počet žiakov 29 0 0 69 7 105 
 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2016/2017 

Kód odboru 
s názvom 

pokračujú 
v štúdiu 

vojenská služ-
ba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2017 

Nezamestnaní 
k 30.9.2017 

celkom 

5304 M 
asistent výživy 3 0 4 2 10 

5308 M 
zdravotnícky laborant 13 0 9 0 

28/6 nemáme 
inf. 

5311 M  
farmaceutický laborant 13 0 37 5 

64/7 nemáme 
inf. 

5333 Q 
diplomovaný rádiolo-

gický laborant 

 
0 

 
0 

 
19 

 
0 

 
19 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  za-
mestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 60-65 
Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 5 12 9 15 5 6 52 47,62 
z toho žien: 4 12 6 14 5 3 44  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 104 

z toho externých 62 
kvalifikovaných 104 

nekvalifikovaných -- 
doplňujúcich si kvalifikáciu -- 

s 1. kvalifikačnou skúškou 16 
s 2. kvalifikačnou skúškou 13 

s vedecko-akademickou hodnosťou 4 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 5,11 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním --- 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ --- 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ --- 
Priemerný počet žiakov na majstra OV --- 

Počet  
vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním --- 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ --- 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ --- 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa --- 

 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 1 1 2 9 3 1 17 54,24 
z toho 
žien: 

0 1 2 8 3 1 15 55,66 

 
Počet nepedagogic-
kých 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 

so stredoškolským vzdelaním 5 

 
Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2016/2017 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet ho-
dín 

% Počet hodín % 

Spoločenskovedné 167 167 100 0 0 
Cudzí jazyk 176 176 100 0 0 
Prírodovedné  97 97 100 0 0 
Odborné  1158 1158 100 0 0 
Spolu  1598 1598 100 0 0 
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VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedčenie, 

certifikátu 
Počet učiteľov 

Počet získaných 
kreditov na 

1 učiteľa 

adaptačné 
SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

Osvedčenie 
o ukončení adaptač-
ného  vzdelávania 

2 0 

aktualizačné – 
prípravné atestačné 

Katolícka univerzita, 
Ružomberok 

Osvedčenie 
o ukončení aktuali-

začného  vzdelávania 
1 0 

inovačné Mani konzult, s.r.o. 
Osvedčenie 

o ukončení inovačné-
ho vzdelávania 

5 15 

aktualizačné – 
prípravné atestačné 

RC MPC Košice 
Osvedčenie 

o ukončení aktuali-
začného vzdelávania 

4 0 

 
Pedagogickí zamestnanci školy sa prihlásili na rôzne typy KV, nie všetky prihlášky boli do vzdeláva-
nia  zaradené v tomto školskom roku  z rôznych dôvodov, napr. naplnenie kapacity jednotlivých vzde-
lávacích programov (Školenie čitateľskej gramotnosti). 
 
IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č názov súťaže 

pri individu-
álnych súťa-
žiach meno 

žiaka a trieda 

súťaž konaná 
dňa 

krajská úroveň Celoslovenská úroveň 
medzinárodná 

úroveň 

1. 
Olympiáda 
ľudských práv 

Zuzana 
Obšutová –  

8.2.2017 účasť   

2. 
Olympiáda 
v anglickom 
jazyku 

Školské 
kolo  

7. 12.2016       

3. 
Olympiáda 
v nemeckom 
jazyku 

Školské 
kolo  

7. 12.2016  

 

    

4. 

Olympiáda zo 
slovenského 
jazyka a litera-
túry 

Školské  
kolo  

23.11.2016 

     

5. 
Biblická 
olympiáda 

Okresné 
kolo – 

3. miesto 
 22. 3. 2017  

    

6. 
Chemická 
olympiáda 

1. miesto 
.Dominik   

Hopej - šk. 
kolo 

8. -
11.3.2017 
Bratislava 

 
2. miesto – Dominik 

Hopej 
 

7. 
Hviezdoslavov 
Kubín  

Regionálne 
kolo- 3. 
Miesto 

Lenka Hor-
váthová 

22.3.2017 

 

 
 

 

8. SOČ 

 
Školské 

kolo 
1.3.2017 

12ž. 

21.3.2017 
Okresné 
kolo – 
účasť  

4žiačky 

7. 4.2017 – 3. miesto 
Vyšovská Júlia, Sčensná 

Patrícia z III. AV 

26. – 29. 4.2017 účasť  
Júlia Vyšovská 
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Iné súťaže  

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 
krajská 
úroveň Celoslovenská úroveň 

medziná-
rodná 
úroveň 

1. 
Celoslovenská ve-

domostná  
súťaž EXPERT 

I. – IV. ročník  – 43 žiakov 
1. 12. 2016 – 17 
úspešných rieši-

teľov 
 

Mária Perháčová –  
4.miesto , 4.miesto  
Eva Jánosdeáková  

 

2. i – BOBOR  
(on – line) 

I. – IV. ročník, 54 žiakov 
7.11. a 18.11. 

2016 
 

4  úspešní riešite-
lia:  
Sarah Andrusová z 
II.FLA, Simona 
Szikorová z 
III.ZuA,  
Dávid Gladiš 
a Adrián Ferenc 
z IV.FLA 

 

3. 
Medzinárodná  ma-
tematická súťaž 
KLOKAN 

 
I. – IV. ročník – 54 žiakov 

 
2..3.2017 

   
6 úspešných rieši-

teľov 
 

4. 

IT FITNESS TEST 
2016 ako súčasť  
Európskej kampane 
e-Skills for Jobs 

žiaci 1. ročníka  
máj 2017 

 

  

 

5. 
LAB AKADÉMIA Školské kolo, 16 súťažiaci. 

postup na celoštátne kolo - 
STUDENTLAB 3 žiačky 

 
11.10.2016 

  
 

6. 
Best in English – 
medzinárodná onli-
ne súťaž 

 
      Overenie vedomostí     
a zručností - 13  žiakov  

 
30.11.2016 

  
účasť 

7. 

 
Best in Deutsch – 
medzinárodná onli-
ne súťaž 
 

 
Overenie vedomostí a  
zručností  - 11 žiakov 23.11.2016   účasť 

8. STUDENTLAB  1. miesto FL odbor Kosťová 
3. miesto FL Belinská 

29.11.2016  SZŠ, Banská Bys-
trica 

 

9 . 
14.Medzinárodný 
veľtrh fiktívnych 
firiem krajín V4 

  
najlepšia propagácia stánku – 8 

žiakov 

 
19. -20.10.2016  

  
 

10 . 

Zapojenie sa do 8. 
ročníka celosloven-
skej literárno-
výtvarnej súťaže 
KLASICI  
V KOMIKSE na 
tému Jozef Miloslav 
Hurban v komikse  
v kategórií práce 
zhotovené na PC 

 
 
 
 

Školské kolo- práca žiakov  I. 
FL – Leitnerová, Kováč 

 
 
 
 

máj 2017 

  
 
 

áno 
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy  
 

P.Č
. 

Názov aktivity Termín konania 

Oblasť zamerania 
(v médiách, účasť na 
konferenciách, výsta-

vách) 

Počet zúčastnených 

1.  
Mosty bez bariér – 
prezentácia odborov, 
Pribeník   

14. 9. 2016 
 

KSK, prezentácia od-
borov, SZŠ, Moyzeso-

va 17, Košice 

 výchovný poradca, 40 žia-
kov a 5 učiteľov 

 

2.  
RTVS  Košice 
Crohnova choroba a 
liečba 

24.5..2017 
Prezentácia odboru 

AV, SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

Aktívna účasť   

PaedDr. Hribová 

3.  
RTVS  Košice 
Dna a jej liečba 

14.6.2017 
Prezentácia odboru 

AV, SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

Aktívna účasť   

Mgr. Vozárová 

4.  
Edukačná činnosť 
žiakov odboru ZUA 
v ZŠ Malá Ida 

10.10.2016 
Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 
ZUA, ZŠ Malá Ida 

Bc. Goleňová a 10 žiakov 
ZUA 

5.  
Edukačná činnosť 
žiakov odboru ZUA 
v ZŠ Zdoba 

24. 10.2016 
Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 
ZUA, ZŠ Zdoba 

Bc. Goleňová a 10 žiakov 
ZUA 

6.  
Edukačná činnosť 
žiakov odboru ZUA 
v ZŠ Medzev 

19.12.2016 
Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 
ZUA, ZŠ Medzev 

Bc. Goleňová a 20žiakov 
ZUA 

7.  

Edukačná činnosť 
žiakov odboru ZUA 
v ZŠ L. Novomeské-
ho 

31.1.2017 

Edukačná činnosť  
a prezentácia odboru 

ZUA , ZŠ L. Novome-
ského 

Bc. Goleňová a 20žiakov 
ZUA-  

8.  

Sesterský seminár -
10 žiakov aktívna 
účasť na workshope – 
Ústna hygiena 

24.3.2017 
Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 
ZUA, aula UPJŠ 

Bc. Goleňová a 20žiakov 
ZUA 

9.  

Sesterský seminár - 
10 žiakov aktívna 
účasť na workshope – 
ústna hygiena 

16.6.2017 
Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 
ZUA, aula UPJŠ 

Bc. Goleňová a 20žiakov 
ZUA 

10.  

2. Slovenský deň 
obezity - účasť 
a diétologické pora-
denstvo v rámci akcie 

20.5.2017 
Edukačná činnosť pre 

širokú verejnosť – 
propagácia odboru AV 

PaedDr. Vasilíková, PaedDr. 
Hribová 

Mgr. Vozárová 

11.  

Regionálny odborný 
deň – medicínsko 
technických pracov-
níkov – aktívna účasť 
žiakov AV, FL, ZL 

 
9.2.2017 

Aktivita stavovskej 
organizácie Medicínsko 
– technických pracov-

níkov 

4 žiaci-  aktívna účasť , za-
bezpečenie- RNDr. Viravco-

vá, Mgr. Gajdošová 

12.  

Deň zdravia AR-
CUS 
(Špecializované za-
riadenie pre senio-
rov) 

18.5.2017 
Prezentácia odboru 
AV, SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

12 aktívna účasť + 40 klien-

tov zariad. 

13.  

Festival 
v Kavečanoch 
(zdravotnícke hliad-
ky) 

24.-25.6.2017 Kavečany  

2 žiaci a  

PaedDr. Vasilíková 

14.  
Deň zdravia  
(Univerzita veteri-

4.4.2017 
Prezentácia odboru 

AV, SZŠ, Moyzesova 
2 aktívna účasť + 80 študen-
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nárneho lekárstva 
a farmácie 
v Košiciach) 

17, Košice tov 

15.  

Projekt „Spoločen-
ská zodpovednosť 
firiem v kontexte 
marketingového ná-
stroja v uzavretom 
cykle potravinového 
reťazca“ 

5.12.2016 
8.12.2016 

V spolupráci s  EUKE, 
Podnikovo - hospodár-

skou fakultou 
v Košiciach realizova-
ný projekt zameraný na 

zdravý životný štýl 

PaedDr. Vasilíková PaedDr. 
Hríbová 

a žiaci odboru asistent výži-
vy 

16.  
RTVS  Košice 
„Ako sa stravovať pri 
osteoporóze“ 

28.6.2017 
Prezentácia odboru 

AV, SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

Aktívna účasť   

Mgr. Vozárová 

17.  

Deň výživy 
Výživa pri športe 

(odborná prednáška 
OŠG Užhorodská) 

13.10.2016 
Prezentácia odboru 

AV, SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

27 žiakov 

18.  
Rozhlasová kvapka 
krvi dobrovoľné 
darovanie krvi 

5.9.2016 
RTVS a SZŠ, Rádio 

Regina Moyzesova 17, 
Košice 

PaedDr.  Vasilíková a 
5darcov,  

19.  

Deň zdravia -   pre-
zentácia odborov 
SZŠ v rámci aktivity 
VUC 

8.9.2016 
VÚC, prezentácia od-
borov, SZŠ, Moyzeso-

va 17, Košice 
výchovný poradca, 25 žiakov 

20.  
Deň otvorených 
dverí - SZŠ, Moyze-
sova 17, Košice 

9.11.2016 
Prezentácia odborov  
SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

320 návštevníkov 

21.  

DILATECH –  Dni 
laboratórnych tech-
nológií – aktivita 
v rámci Týždňa vedy 
a techniky 

10.11.2016 
14.11.2016 

Propagácia vedy 
a techniky – prednášky, 

ukážky práce žiakov 
v školských laborató-

riách 

PaedDr. Hribová, RNDr. 
Bučková, RNDr. Potomová, 

Ing. Brečková – 
130 žiakov –  všetky odbory 

 

22.  

Účasť – nesúťažné 
vystúpenia -
Študentská vedecká 
odborná konferencia 
- TUKE 

12.4.2017 

 Aktívna účasť žiačok 
s príspevkami v oblasti 
chémie a výživy, resp. 
ŽP 

RNDr. Pálmaiová, RNDr. 
Čornaničová a 4 žiaci 

23.  

Účasť – nesúťažné 
vystúpenia -
Študentská vedecká 
odborná konferencia 
–PF  UPJŠ  

26.4.2017 

Aktívna účasť žiačok 
s príspevkami v oblasti 
chémie a výživy, resp. 
ŽP 

RNDr. Pálmaiová, RNDr. 
Čornaničová a 7 žiaci 

24.  

Maratón v písaní 
listov – zapojenie sa 
do celosvetovej akcie 
pod vedením organi-
zátora 

12.12.- 16.12.2016 

Organizátor: 
Amnesty Interna-

tional a SZŠ, Moy-
zesova 17, Košice 

 

Mgr. Göblová – žiaci prvého 
a druhého ročníka – napísali 

234 listov 

25.  
Biela pastelka 
Akcia Essilor a 
UNSS 

23.9.2016 UNSS, Košice 
Členovia PK OO a 4 žiaci 

odboru OO 

26.  Školský ples,  
Dom umenia, Košice 

31.1.2017 
ŽŠR pri SZŠ, Moyze-

sova 17, Košice 
Učitelia a žiaci SZŠ - 250 
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27.  Charitatívna zbierka 
Biela pastelka 

22. - 23.9.2016 
Únia nevidiacich SZŠ 
Moyzesova 17, Košice 

Žiaci odboru OO, DRA a ZT 

28.  
ANGIS – konferen-
cia farmaceutov a 
laborantov 

12.5..2017 
Kongresová hala  

Double Tree, Košice 
Členovia PK FL, Mgr. Gaj-

došová  39 žiakov 

29.  

Akcia VšZP Deň 
zdravia vo firme 
pivovar Šariš meranie 
zraku pomocou 
 Viziotestu 

16.3..2017  Veľký Šariš 
Členovia PK  OO a 2 žiačky 

OO  

30.  

Príspevok do časopi-
su „ Teória a prax“  
- farmaceutický labo-
rant 

priebežne  
Členovia PK FL, RNDr. 

Potomová, Mgr. Slivkárová 

 
 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finanč-

ný príspevok 
Príspevok školy (ak 
bol) 

Poznámka 

Educate Slovakia 
Projekt v spolupráci 
s AIESEC  

13.2. – 17.2.        
2017 

 150,0 

Stretnutie so štu-
dentmi z Egypta 
a Ukrajiny. Získa-
nie informácií 
o kultúre a o živote 
mladých ľudí da-
ných krajín 

„Spoločenská zodpo-
vednosť firiem 
v kontexte marketin-
gového nástroja 
v uzavretom cykle 
potravinového reťaz-
ca“-  

5.12.2016 
  8.12.2016 

  

V spolupráci 
s  EUKE, Podniko-
vo - hospodárskou 
fakultou 
v Košiciach reali-
zovaný projekt 
zameraný na zdravý 
životný štýl 
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
v školskom roku 2016/2017.  
 
V školskom roku 2016/2017 škola mala tematickú inšpekciu zameranú na úroveň dosiahnutých kom-
petencií v oblasti čitateľskej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka SOŠ . Inšpekcia kon-
štatovala v Správe o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 15.02.2017, že žiaci končiaceho 
ročníka SZŠ na Moyzesovej ulici 17 v porovnaní s národným priemerom SR a s dosiahnutým 
priemerom v testovaných školách v Košickom kraji dosiahli lepšie výsledky vo všetkých častiach 
testu. 
Žiaci školy v teste v úlohách na vyhľadávanie explicitných informácii dosiahli percentuálnu úspešnosť 
73,48 % (kraj 66,86%, SR 66,29%),  v úlohách na vyhľadávanie implicitných informácii dosiahli per-
centuálnu úspešnosť 65,06 % (kraj 55,38%, SR 53,96%),  v úlohách na interpretáciu myšlienok do-
siahli percentuálnu úspešnosť 53,47 % (kraj 44,32%, SR 44,31%) 
 
 
XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
V budove školy sa v súčasnosti nachádzajú: 

 

 Typ miestnosti Počet 

Klasické triedy  6 

Odborné učebne a laboratóriá (2 farmaceutické laboratóriá,  
2 farmaceuticko – chemické laboratóriá, 1fyzikálno - chemické , 
1 histologické laboratórium, 2 zubné laboratóriá, 2 očné laborató-
riá), odborná učebňa prvej pomoci, 3 učebne informatiky, 
 2 odborné učebne AV, 2 odborné učebne ZuA) 

18 

Kancelárske (administratívne) priestory  4 

Iné miestnosti 22 

Telocvičňa s posilňovňou  1 

Knižnica  1 

 
Mimo školskej budovy vyučovanie prebiehalo v jednej triede  SOŠ poľnohospodárstva a služieb na 
vidieku na Kukučínovej ulici v Košiciach a dvoch v triedach Gymnázia Šrobárova v Košiciach. 
 
V školskom roku 2016/2017 škola zakúpila: 
Laboratórny nábytok – do laboratória brusiarne pre očných optikov 
Zubolekárske prístroje  – do laboratória zubných asistentov a zubných technikov 
Chemikálie, farmaceutické výrobky, zdravotnícky spotrebný materiál  a laboratórne sklo pre študijné 
odbory zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, zubný technik a zubný asistent 
10 ks počítačov - do počítačových učební. 
 V školskom roku 2016/2017 sa v triedach vymenili nefunkčné neónové panely za úsporne  led 
panely s vyššou svietivosťou. Dokončená bola rekonštrukcia šatní v suterénnych priestoroch, kabinetu 
TEV a posilňovne. Na školskom dvore bola vybudovaná vonkajšia posilňovňa (fitpark). 
 

Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu sa podarilo aj dohodami o zapožičaní prí-
strojov, ktoré si škola nemôže dovoliť zakúpiť pre vysokú cenu. Za mesačný nájom 1 euro  firma Essi-
lor Slovakia Bratislava opätovne zapožičala škole bezšablónový brúsiaci automat typ KAPA, ktorý sa 
využíva na praktických cvičeniach v študijnom odbore očný optik (prístroj stojí 45.000 eur) .Taktiež 
firma Essilor poskytuje bezplatne prístroj Visiofise na zameriavanie šošoviek a bezplatne zapožičala 
Visiotest Alfa pre edukačné účely na zistenie kvality videnia.  
           Škole sa darí modernizovať výchovno-vzdelávací proces, držať krok s vývojom jednotlivých 
odborov a študenti majú možnosť získavať dostatočné informácie o najnovších technológiách. 
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XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to 

 

Vybraný ukazovateľ 
r. 2016 
v tis.(€) 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov  1 378,203  

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpeče-
ním školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť 

–––- 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít: 

• mzdy a odvody 
•  energie, materiál a služby       

 
 9,598 
3,637 
5,961 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a 
zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na vý-
chovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona 597/2003) 

0,398  

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení pod-
ľa finančných aktivít 

–––- 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od zriaďova-
teľov cirkevných a 
súkromných škôl [§2 ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. d) zákona*] 

0,353 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i) , (§2 ods. 2 písm. g) 
zákona 597/2003) 

–––- 

 
Celkové finančné zdroje v roku 2016:  1 401 369 €  
Uvedené finančné prostriedky boli použité na: 

� mzdové náklady v sume:           1 070,077 tis. € 
 - z toho: mzdy:   768,710 tis.  € 

       - odvody do poisťovní:  301,367 tis.  € 
� prevádzkové náklady v sume:   309,103 tis.  € 

       - z toho: na energie:      21,129 tis.  €  
      výchovno-vzdelávací proces:         97,311 tis.  € 
        vzdelávanie učiteľov:       2,252 tis.  € 
          
 
Na vzdelávacie poukazy boli pre školu poukázané finančné prostriedky v sume 9.598 tis. €.  
 
Škola mala v kalendárnom roku 2016 aj vlastné príjmy (nedaňové príjmy) vo výške 398 € za 
prenájom nebytových priestorov pre fyzické a právnické osoby (automaty na teplé a studené 
nápoje). 
Škola mala v kalendárnom roku 2016 prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov 
VUC – 353 €. 
Podrobný rozpis čerpania finančných prostriedkov je uvedený vo Výkaze k správe 
o hospodárení za rok 2016 (www.vykazy.sk). 
 

 
 Na hmotnom zabezpečení a zveľaďovaní školských priestorov a  výchovno –
vzdelávacieho procesu sa dobrovoľne podieľalo Združenie rodičov pri Strednej zdravot-
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níckej škole, Moyzesova 17 v Košiciach, ktoré zhromažďuje finančné príspevky získané od 
rodičov a sponzorov. Sumou  8.553,01 eur finančne prispelo na školskú i mimoškolskú čin-
nosť žiakov školy - olympiády, SOČ, exkurzie žiakov, technické vybavenie školy, maturitné 
skúšky, propagáciu školy, športovú činnosť, podporu a odmeny výborných žiakov a úspeš-
ných reprezentantov školy. 
 Čerpanie prostriedkov prebiehalo v súlade s plánom. Finančné prostriedky sa 
v konečnom súčte neprečerpali.   
 
 
Kultúrne poukazy boli vydané v počte:  

- 50 učiteľom, 
- 526 žiakom. 

 
Kultúrne poukazy boli využívané na kultúrne podujatia so zámerom zúčastňovať sa na kultúrnom ži-
vote.  
 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených 
Krúžkov 

 532 294 17 
 

Názov 
Počet  

prihlásených 
žiakov 

Vedúci krúžku 
Vyhodnotenie 

úspešnosti krúžku 

Angličtina pre každého 9 Mgr. Lýdia Kustrová Pracoval úspešne  

Botanický krúžok 18 Mgr. Lucia Slivkárová Pracoval úspešne  

Cvičná firma 16 Mgr. Brygida Wojtas Pracoval úspešne  

Eko - krúžok 20 RNDr. Hedviga Pálmaiová Pracoval úspešne  

Financie a hospodárenie 12 Ing. Martin Brečko Pracoval úspešne  

Chemický krúžok 12 RNDr. Erika Demjánová Po pol roku zrušený 

Krúžok (už teraz) historický 6 Mgr. Milena Výrostová Pracoval úspešne  

Krúžok anglického jazyka 13 Mgr. Martina Kavčáková Pracoval úspešne  

Krúžok spoločenských aktivít 25 RNDr. Karin Potomová Pracoval úspešne  

Krúžok umeleckých zručností 20 Mgr. Alena Kužmová Pracoval úspešne  

Láska, partnerstvo, rodičovstvo 13 PaedDr. Jana Hribová Pracoval úspešne  

Matematika pre každého 15 RNDr. Ingrid Šnajderová Pracoval úspešne  

Maturita v pohode (ANJ, SJL) 24 Mgr. Veronika Jakubová Pracoval úspešne  

Mladý rádiológ 30 Mgr. Monika Kravcová Pracoval úspešne  

Nohejbalový krúžok 23 RNDr. Ladislav Bertko Pracoval úspešne  

Svet buniek pod mikroskopom 26 RNDr. Henrieta Abdi Pracoval úspešne  

Z každého rožka troška 12 PaedDr. Blanka Bučková Pracoval úspešne  
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XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pô-
sobnosti KSK  
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet zú-
častnených 

žiakov 

Prínos resp. 
nezáujem žia-

kov 
DOD UPJŠ -  Prezentá-
cia štúdia chémie v 
Ústave chémie UPJŠ v 
Košiciach 

2.2.2017 
 

Aula UPJŠ, Košice UPJŠ 
100 žiakov 

III. roč. 

Prínos, Priblížiť 
žiakom štúdium 
chémie a jej apliká-
ciu v živote 
a motivovať ich 
študovať na Slo-
vensku 

„Výživa pre srdce“– 
Interaktívna road show 
-celoškolská akcia, pre-
pojenie výstavy a pred-
nášok o zdravej výžive 
a pohybové aktivity 

20.10.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

PK odb. AV 
a PK Zdravie a 

pohyb 
450 

Prínos, zdravý 
životný štýl 

Road show - výstava 
pomaturitného a celoži-
votného vzdelávania 
určená pre končiacich 
študentov stredných škôl 

 
9.2.2017 

 
Aula UPJŠ, Košice UPJŠ 

100 žiakov 
III. roč. 

Prínos, poukázať na 
význam celoživot-
ného vzdelávania  

Odborná exkurzia v 
TUKE -  Ústav recyklač-
ných technológií – labo-
ratóriá klasickej 
a prístrojovej  analýzy 

 
 

28.2.2017 

TUKE, Ústav re-
cyklačných techno-
lógií – laboratóriá 

klasickej 
a prístrojovej ana-

lýzy 

TUKE 
30 žiakov 

 I. ZL 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, význam recyk-
lácie pre ľudstvo 

Odborná prednáška- 
Liečba v tehotenstve 
a počas dojčenia. 
PharmDr. Zuzana Mače-
ková 

7.4.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK odb. FL, 
Gajdošová 

64 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, Žiaci získali 
vedomosti o liečbe 
počas tehotenstva a 
dojčenia 

Odborná exkurzia – 
UPJŠ – Ústav biofyziky 

15.6.2017 
a 17. 6.2017 

Ústav biofyziky 
PK Človek a 

príroda 
ZL – 30 
žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií  

 
Beseda so zástupcami 
sieťových lekárni Dr. 
Max 
 

6.4.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK odb. FL 64 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií aktivita určená  
pre žiakov 4- roční-
ka 

Beseda so zástupcami 
sieťových lekární Benu   

 
 

26.4.2017 
 
 
 
 

SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

 
     Odbor FL 
 
    Viravcová 
 
 

 
64 žiakov 

 
 
 
 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
podpora zdravia 

Odborná prednáška 
MUDr. Kolárovej 
z Úradu verejného zdra-
votníctva – Význam 
očkovania 

 
5.6.2017 

SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

PK odb. FL 50 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, očkovanie ako 
prevencia šírenia 
infekčných ochore-
ní 

„Liga proti osteoporó-
ze“ - oboznámenie  sa 
s technikou a metódami 

30.9. – 
1.10.2016 

SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

PK odb. OO 20 
Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, 
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testovania bodycomposi-
tion 

Exkurzia Zubotechnické 
dni v Liptovskom Jane 

14.10.2016 Liptovský Ján PK odb. ZT 20 
Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií 

Školská akcia - Pre-
hliadka firemných far-
maceutických expozícií  
a odborné prednášky  

14.11.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

PK odb. FL 
RNDr. Potomo-

vá 
100 

Priblížiť žiakom 
chod vo farmac. 
spoločnostiach - 
možnosti pracovné-
ho uplatnenia sa vo 
farm. spoločnosti. 

Dentálna hygiena – 
školenie firmy CU-
RAPROX   

9.11.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK odb. ZT 20 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií 

IT Fitness test Máj 2017 STM Košice 
RNDr. Šnajde-

rová, RNDr. 
Bučková 

Žiaci I. a II. 
ročníka  

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, DT gramotnosti 

Aktívne zapojenie sa do 
aktivity Európsky týž-
deň kódovania 

15. 10. – 
23.10. 2016 

SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

RNDr. Šnajde-
rová, RNDr. 

Bučková 

Žiaci I. a II. 
ročníka 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, DT gramotnosti 

Hodina kódu  - súčasť 
aktivít počas týždňa 
vzdelávania 
a informatiky 

5.12.  –  11. 12 
2016 

SZŠ, Moyzesova 
17, Košice 

RNDr. Šnajde-
rová, RNDr. 

Bučková 

Žiaci I. a II. 
ročníka 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, DT gramotnosti 

Súťaž Pišqworky 27.10.2016 
Gymnázium,  

Alejová 1 

RNDr. Šnajde-
rová, RNDr. 

Bučková 

       3 tímy 
15 žiakov 

 1.- 
3.ročníka 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, DT gramotnosti 

Exkurzia žiakov odbo-
ru ZŠ Plaveč – prezentá-
cia a propagácia odboru 

15. 12.2016 ZŠ Plaveč  PK OO 
19. žiakov - 

OO 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, zodpovednosti 
za svoje zdravie 

Medzinárodná výstava 
 OPTA Mníchov 2017 

27. 1.  – 
29.1.2017 

Mníchov PK OO 2 žiaci 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, zodpovednosti 
za svoje zdravie 

Exkurzia do firmy DA-
NAE  v Žiline 

1.12..2016 Žilina PK OO 20 žiaci  
Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií,  

Účasť na Odbornom 
kongrese očných opti-
kov – Demänovská 
dolina 

14. 10. – 
16.10.2016 

Demänovská doli-
na 

PK OO 6 žiakov OO 
Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, 

OPTA 2017 Brno – 
návšteva medzinárodné-
ho veľtrhu  

11. – 
12.3.2017 

Brno PK OO 
12 žiakov 

OO 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, 

Prednáška firmy SA-
GITTA : Okuliarové 
šošovky 

6.4.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK OO 

19 žiakov 
OO 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, 

Európsky deň jazykov 
– zapojenie sa do celo-
svetovej kampane 

28.9.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

PK jazyk 
a komunikácia, 
vyučujúci cu-
dzích jazykov 

120 Žiakov 
SZŠ 

Rozvoj jazykových 
a komunikačných 
kompetencií 

Prednáška firmy CO-
OPER VISION - Kon-
taktné šošovky 

18.5.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK OO 

19 žiakov 
OO 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, 

Prednáška firmy DA-
NAE:  Nové technológie 
v optike 

10.4.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK OO 

19 žiakov 
OO 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, 

Deň otvorených dverí 
na UPJŠ, Košice 

9.2.2017 Košice, UPJŠ 
RNDr. Čornani-
čová, členovia     

PK FL 

. 
žiaci  IV. 
ročníka 

Prínos, rozvoj tvo-
rivého myslenia, 
stanovovanie cie-
ľov, organizačný 
rozvoj 
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14. Medzinárodný veľ-
trh fiktívnych firiem 
krajín V4 – aktívna 
účasť na súťaži v rámci 
cvičnej firmy 

19. -
20.10.2016 

Spoločenský pavi-
lón, Košice 

Ing. Brečko, 
Mgr. Wojtas 

.... žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

 

Deň otvorených dverí 
na TUKE, Košice 

7.11.2016 TUKE, Košice 
RNDr. Čornani-

čová 
....... žiakov 
IV. ročníka 

Prínos, rozvoj tvo-
rivého myslenia, 
stanovovanie cie-
ľov, organizačný 
rozvoj 

Deň otvorených dverí 
na UVLF - Košice 
a návšteva odb. ukážok 
galenickej prípravy lie-
kov 

27.1.2017 UVLF a F 
RNDr. Potomo-

vá, 
Mgr. Slivkárová 

.60žiakov 
IV. ročníka 

Prínos, rozvoj tvo-
rivého myslenia, 
stanovovanie cie-
ľov, Ukázať 
a priblížiť žiakom 
FL prípravu 
a rozpad tbl.v 
predmete PIL. 

Exkurzia v zubnej tech-
nike – DENTALEX-
PRES 

1.12. 2016 DENTALEXPRES PK ZT 20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

Odborná prednáška fir-
my DANAE– Povrchové 
úpravy šošoviek 

21.10.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK odboru OO 

20 žiakov –
OO 

Prínos v oblasti 
práce 
s okuliarovými 
šošovkami, podpora 
prepojenia teórie 
a praxe 

Odborná výstava - KO-
ŠICKÉ  DENTÁLNE 
DNI 

5.4.2017 Košice PK ZT 
20 žiakov 

odboru ZUA 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

Prednáška Ing. Mladý -
Plasty a flexibilné pro-
tézy   

16.5.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK ZT 20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

Prednáška firmy Natur-
product pre žiakov  
odboru ZuA 

6.10.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK ZuA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

Prednášky firmy Philips 
-  sonické zubné kefky - 
pre žiakov  odboru ZuA 

3.11.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK ZuA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

Prednášky firmy Cu-
raprox - pre žiakov  
odboru ZuA 

21.10.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK ZuA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií, reálne prepoje-
nie teórie a praxe 

Odborná prednáška fir-
my Essilor –Okuliarové 
šošovky 

26.9.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK odboru OO 

20 žiakov –
OO 

Prínos v oblasti 
práce 
s okuliarovými 
šošovkami, podpora 
prepojenia teórie 
a praxe 

Odborná exkurzia         
SPA Piešťany 

22.-23.2.2017 Kúpele Piešťany    Odbor AV 22 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Systém HACCP 
v prevádzke OLVaS 
(Ing. Findriková) 

22.11.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
    Odbor AV 14 žiakov  

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
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ne,  kompetencie, 
sociálne zručností 
a zdravie 

Odborná exkurzia 
ARCUS - Špecializova-
né zariadenie pre senio-
rov, Skladná ul., Košice  

27.10.2016 
10.11.2016 

ARCUS – Skladná 
Košice 

  Odbor AV 10 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
podpora zdravia 

Mikulášske stretnutie 
pre detí s fenylketonú-
riou 

24.11.2016 
1.12.2016 

UN L. Pasteura 
Košice 

Centrum pre 
liečbu detských 
metabolických 
porúch Košice 

10 žiakov 
AV +   30 
detí s PKU 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Odborná exkurzia 
Mäsiareň pri Dominiká-
noch spol. s.r.o., 
rozrábka mäsa 

15.6.2017 

Mäsiareň pri Domi-
nikánoch spol. 

s.r.o., Mäsiarska 
428/17, Košice 

   Odbor AV 10 žiakov 

Prínos, personálne,  
kompetencie, prak-
tické zručnosti, 
hosp. a racionálne 
využívanie potravín  
so zameraním na 
podporu zdravia 

Odborné prednášky: 
Atopická dermatitída 
Alergia a výživa 

14.11.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
     Odbor FL 10 žiakov  

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Deň srdca – aktivita 
siete reťazca Dr. Max, 
zameraná na prevenciu 
civilizačných ochorení 

29.9.2016 

 
Lekáreň Dr. Max, 
Popradská 92, Ko-

šice 
Odbor FL a AV 

 
 

4 žiaci 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Odborná prednáška spo-
jená s besedou na tému: 
Nedostatky v našej 
výžive 
(MUDr. Š. Košlík CSc.) 

27.3.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
   Odbor AV 22 žiakov  

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Odborná prednáška spo-
jená s besedou na tému: 
Spracovanie mlieka 
a mliečnych výrobkov 
Milk Agro Sabinov  
(MVDr. Kunda) 

19.6.2017 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
    Odbor AV 22 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Odborná exkurzia  
Biopotraviny BIO-
TREND a  BYLINKÁR 
Košice    

1.2.2017 Košice     Odbor AV 12 žiakov 

Prínos, personálne,  
kompetencie, prak-
tické zručnosti, 
hosp. a racionálne 
využívanie potravín  
so zameraním na 
podporu zdravia 

Košické stomatologické 
dni – odborná výstava 

5. 4.. a 6. 4. 
2017 

Košice PK ZT 20 žiakov 

Prínos, podpora 
prepojenia teórie 
a praxe a rozvoj 
odborných kompe-
tencií 

Odborná exkurzia 
v Nemocničnej lekárni 

21.6.2017 UNLP. Košice 
PK FL, Poto-

mová, Vojako-
Žiaci odboru 

FL 
Prínos, podpora 
prepojenia teórie 
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UNLP v Košiciach vičová a praxe a rozvoj 
odborných kompe-
tencií 

Odborná exkurzia 
v Botanickej záhrade 
v Košiciach- Učíme sa 
botaniku 

  31.5.2017 
Botanická záhrada, 
Košice 

Slivkárová 
Cupáková 

32  žiakov 
FL 

Prínos, podpora 
prepojenia teórie 
a praxe a rozvoj 
odborných kompe-
tencií 

Exkurzia odboru DRA – 
do Múzea rádiológie - 
Kežmarok 

 18.10.2016 Kežmarok    PK DRA  20 žiakov 

Prínos, podpora 
prepojenia teórie 
a praxe a rozvoj 
odborných kompe-
tencií 

Odborná exkurzia Novo-
rodenecké oddelenie 

   
 29.11.2016 

UN L. Pasteura 
Košice – Novorod. 
oddelenie 

     
      VMR 

12 žiakov 
odboru AV 

Prínos,  personálne,  
kompetencie, so-
ciálne zručností a 
podpora zdravia 

Odborná exkurzia od-
bor AV 
ŠJ –Kežmarská, Košice 
ŠJ – Lechkého, Košice 

12.12.2016 

ŠJ –Kežmarská, 
Košice 
ŠJ – Lechkého, 
Košice 

  Odbor AV 10 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
podpora zdravia 

 
 
Koncepcia rozvoja športu 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizá-
tor 

Počet zúčast-
nených žia-

kov 

Prínos resp. 
nezáujem žia-

kov 
DŠS SŠ KSK v plávaní 
Regionálne kolo – 4. 
miesto 

1.12.2016 
SOŠ Učňovská 5 

Košice – Šaca 

CVČ -RCM 
Strojárenská - 

KSK 
1 žiačka 

rozvoj vôľových 
vlastností 

DŠS volejbal dievčat 
základné kolo - 1. miesto 
Semifinále – 2. miesto 
Regionálne kolo – 3. 
miesto 

20.10.2016 
10.11.2016 
13.12.2016 

OA Polárna 
G- Trebišovská 
G- Trebišovská 

KSK a CVČ - 
RCM Strojá-

renská 
10 žiakov 

rozvoj vôľových 
vlastností 

Atletika – regionálne 
kolo 
Atletika – krajské kolo 

25.4.2017 
 

4.5.2017 

Atletický štadión 
TU, Watsonova 4 

KŠÚ KE, 
ŠÚV Jakoby-

ho 15, KE 

8 žiakov 
2 žiačky 

rozvoj vôľových 
vlastností 

Olympijská vedomostná 
súťaž 
(4- kolová ) 

13.3.- 
6.4.2017 

online SOV, SOA 
3 žiačky,  

II. FL 

dejiny olympijské-
ho 
hnutia 

Volejbal – žiačky SŠ 
regionálne kolo 

4. 4. 2017 OA Watsonova 

Školský úrad 
KE 

G - Trebišov-
ská 

10 žiačok 

rozvoj kolektívne-
ho cítenia 

Nohejbal – základné 
kolo,regionálne finále 
Nohejbal –krajské finále 

24.3.2017 
 

21.4.2017 

SOŠ Šaca 
 

SOŠ Šaca 

CVČ RCM 
Strojárenská, 

KE 

4 chlapci 
4 chlapci 

rozvoj kolektívne-
ho cítenia 

VSE CITY RUN 3.5.2016 Hlavná ulica, KE 
Progress Pro-

motion KE 
25 žiačok 

podpora humanit-
ných 
a spoločenských 
aktivít 

Bedminton – základné a 
regionálne finále 

16.11.2016 
SOŠ železničné 

Košice 

CVČ RCM 
Strojárenská, 

KE 
7. miest 

3 žiačky 

Šport ako súčasť 
životného štýlu 

Lyžiarsky kurz   Tatran-
ská Lomnica 

13.3.- 
17. 3.2017 

Tatranská Lomnica 
SZŠ Moyze-

sova 17, Koši-
 40 žiakov        

 I. roč. 
Šport ako súčasť 
životného štýlu 
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ce Mgr. Matto 

Plavecký kurz  -Grécko 
15.6.2017 – 
24.6.2017 

Grécko Thassos 

SZŠ 
 Moyzesova 
17, Košice 

 Mgr. Göblová 

20 žiakov 

Šport ako súčasť 
životného štýlu 

 
Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizá-

tor 
Počet zú-
častnených 

žiakov 

Prínos resp. ne-
záujem žiakov 

Aké možnosti mi 
ponúka úrad 
práce? - beseda 
so zamestnanca-
mi úradu práce 

16.3.2017 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

VP- KP, Úrad 
práce 

120 žiakov – 
IV. ročník 

Prínos, rozvoj  
personálne kompe-
tencie, sociálne 
zručností 

Historicko- po-
znávacia exkurzia 
- 
Oswiecim- Wie-
liczka- Krakow  

10.4. -11.4. 
2017 

Oswienčim- 
Wieliczka- 

Krakow 
PK SJL 10 

Prínos, multikul-
túrne vzťahy, pre-
vencia proti rasiz-
mu, xenofóbii a 
antisemitizmu 

Chráňte naše 
lesy aktivita –
aktivita  

6.4.2017 Košice 
Lesoochra-
nárske zdru-
ženie VLK 

  

Hudobno – vzde-
lávací program 
umeleckej agen-
túry Amos 

31. 5.2017 Košice Amos 220 

Prínos , rozvoj 
komunikačných, 
kultúrnych kompe-
tencií 

Adaptačný kurz 
– prednáška 
a psychologické 
hry 

5. 9.- 
8.9.2016 

ŠI, Považská 
7, KE 

SZŠ, Moyze-
sova 17, Ko-

šice  
110 žiakov 

Prínos , rozvoj 
komunikačných, 
kultúrnych kompe-
tencií 

Florbalový tur-
naj  
(zabezpečenie 
zdravotníckej 
hliadky pre špor-
tovú akciu) 

26.-27.2017 Košice 
OŠG Užho-

rodská Košice 
2 žiaci 

Prínos, rozvoj  
personálne kompe-
tencie, sociálne 
zručností a zdravie 

Besedy so žiak-
mi na  témy 
VMR 

23.1.2017, 
27.1. 2017. 
9.2.2017, 
10.2.2017 
15.2.2017, 
14.2.2017, 
3.3.2017, 
24.3.2017, 
6.4.2017, 
5.5.2017 

SZŠ,  
Moyzesova 
17, Košice 

Koordinátor 
pre VMR 

I.AV, 
III.ZuA, 
II.ZuA, III. 
AV, IV.AV 
II.AV, II.ZL 

Prínos,  personálne,  
kompetencie, so-
ciálne zručností, 
komunikatívne 
kompetencie, 

Odborná pred-
náška na tému: 
Ako mať pekný 
vzťah a neskôr 
šťastné manžel-

29. 6.2017 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

Prednášajúca   
pani Mgr. 

Bocskayová 
Koordinátor 

pre VMR 

žiaci  
2. ročníka 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-

ne k. 
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stvo” s prizva-
ným odborníkom 
z Progres  Educa-
cion 

„Ako sa učiť“– 
beseda so psy-
chologičkou 

10.10.2016 
SZŠ, 

Moyzesova 
17, Košice 

VP a koord. 
prevencie 
psych.-pat 
javov 

110 žiakov 

Prínos , rozvoj 
komunikačných, 
kultúrnych kompe-
tencií 

Interaktívnej 
prednáška na 
tému: 
„Mozog náš 
každodenný“ 

15.3.2017 
Zasadačka 

RUVZ, 
Košice 

Regionálny 
úrad verejné-
ho zdravot-
níctva v Ko-
šiciach -
MUDr. Jana 
Kollárová 

I. ročník 
74 žiakov 

Aktivity zamerané 
na problematiku 
mentálneho zdra-
via, kognitívny 
tréning mozgu a 
tvorivé aktivity 
určené pre študen-
tov 

Vzdelávanie 
v rámci finančnej 
gramotnosti - 
Prednáška Eurá-
čik 

11.5.2017 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

Zástupca 
firmy 

92 žiakov – 
I. ročník 

Prínos, rozvoj fi-
nančnej gramotnos-
ti a  občianskych 
kompetencií 

Odborná pred-
náška na tému: 
Láska a sexuali-
ta” s prizvaným 
odborníkom z 
Progres  Educa-
cion 

28. 6. 2017 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

Prednášajúca   
pani Mgr. 
Bocskayová 
Koordinátor 
pre VMR  

Všetky  prvé 

ročníky 

Prínos, rozvoj  
spoloč., sociálnych 
zručností a zdravia 
personálne kompe-
tencie,  

Odborné poduja-
tie s prizvanými 
odborníkmi 
z krízového cen-
tra Dorka 

 12. 6. 2017 
 27.6.2017 
 

Školský inter-
nát, Považská 

7 

Koordinátor 
pre VMR, 
riaditeľ krí-
zového centra 
Dorka 

Všetky tretie 
ročníky 

Prínos, rozvoj per-
sonálnych kompe-
tencií, sociálne 
zručnosti, orientá-
cia v krízových 
situáciách  

Beseda 
s cestovateľom:      
Tolerancia      
  iných kultúr  - 
Marcelom Polo-
nčákom 

27.2.2017 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice 

Mgr. Výros-
tová 

15 žiakov 
Prínos, rozvoj spo-
ločenských, ob-
čianskych  

Deň darcov krvi 
(praktické ukážky 
poskytovania PP) 

19.5.2017 SZŠ VP 15 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

NOC MÚZEÍ – 
aktívna účasť na 
príprave aktivity 

20.5.2017 
Východoslo-
venské múze-

um 

PK   - FL 
Mgr. 

Slivkárová, 
RNDr. 

Potomová 

4 žiaci 

Reprezentácia ško-
ly v celomestských 
aktivitách. Žiačky 
odprezentovali 
chod historickej 
lekárne 
v priestoroch vý-
chodoslovenského 
múzea 

Odborná 
prednáška k 

16.11.2016 
SZŠ,  

Moyzesova 
Koordinátor 
pre VMR, 

Žiaci všet-
kých tretích 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
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Medzinárodnému 
dňu predčasne 
narodených detí 
na tému: ,, Dieťa 
-  dar života”. 

17, Košice  PaedDr, Hri-
bová 
pani Mgr. 
Bocskayová s 
inštitúcie  
Progres-
Educacion. 

ročníkov 
 

petencie, osobnost-
né , sociálne kom-
petencie 

Odborné 
podujatie s 
odborníkmi - 
Téma: 
,,Milujeme a 
plánujeme” 

 
 
 

3.11.2016 

Spoločenský 
pavilón,  
Košice 

Koordinátor 
pre VMR, 
Hribová 
SZŠ,  
Moyzesova 
17, Košice 

IV. ročníky 

Prínos , rozvoj 
komunikačných, 
kultúrnych , morál-
nych, sociálnych 
kompetencií 

Filmové pred-
stavenie- Rytmus 
– sídliskový sen,  
spojené s besedou 
prizvanými od-
borníkmi na tému 
rasová neznášan-
livosť 

 11.5. 2017 
Kino Optima-

Cinemax 

Metodicko-
pedagogické 
centrum, MŠ-
vedy, vý-
skumu 
a športu SR a 
Koordinátor 
pre VMR 

Všetky  roč-
níky ( I, II, 
II, IV) štvor-
ročného 
štúdia 

Prínos, rozvoj em-
patie, tolerancie, 
sociálne zručnosti 

Súťaž družstiev 
Prvej pomoci 
(zdravotno-
výchovná pred-
náška) 

31.5.2017 
Obchodná 
akadémia 

Watsonova 
SČK 6 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívne kom-
petencie, personál-
ne,  kompetencie, 
sociálne zručností a 
zdravie 

Noc výskumní-
kov – účasť na 
aktivite 

30.9.2016 Košice 
RNDr. Pál-

maiová 
20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-
borných kompeten-
cií 

Mobilný odber 
Študentská 
kvapka krvi  

7.11.2016  Košice 
PaedDr. Vasi-

líková 
19 žiakov 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských, ob-
čianskych kompe-
tencií, výchova 
k tolerancii 
a empatii 

Imatrikulácia 
žiakov I. roční-
ka- kultúrna 
akcia 

19.10.2016 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice 

SZŠ,ŽŠR, 
koordinátor 

ŽŠR, študenti 
III. ročníka 

110 žiakov 

Prínos , rozvoj 
komunikačných, 
kultúrnych kompe-
tencií, tímovej 
práce 

Správna voľba 
povolania – prí-
ležitosť k úspe-

chu – prezentácia 
študijných odbo-

rov školy 

 
11.-12. 10. 

2016 

 
SOŠ Ostrov-
ského, Košice 

 
KSK, RNDr. 
Čornaničová 

– VP, Pa-
edDr. Vasilí-

ková 

 
20 žiakov 

 
Prínos, aktuálny 
pohľad na štúdium 
na SZŠ 

„Svoj život si 
riadiš ty!“ - 
prednáška , prak-
tické ukážky PZ 
a modelové situá-
cie 

27.9.2016 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice  

SZŠ – VP 
a koordinátor 

KDP 
v spolupráci s 

PZ 

I. ročník -
120 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikatívnych 
kompetencií, per-
sonálnych kompe-
tencií 

„Človek a jeho 
zdravie“ 
- zdravotne- vý-

16.11.2016 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

Výchovný 
poradca, Pre-
ventista dro-

50 žiakov 
Prínos, rozvoj ob-
čianskych zručnos-
tí, komunikačné 
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chovná prednáš-
ka, poskytovanie 
PP 

gových závis-
lostí 

zručností podpora 
zdravia 
a poskytovania PP 

Exkurzia do 
knižnice LIT-
PARK – rozvoj 
čitateľskej gra-
motnosti 

priebežne LITPARK PK SJL I. ročník – 

Rozvíjanie vzťahu 
k literatúre a ume-
niu v živote mláde-
že 

Kampaň Štu-
dentská kvapka 
krvi – aktívna 
výpomoc žiakov 

24. – 27.11. 
2016 

NTS, Trieda 
SNP 1, Košice 

NTS, Trieda 
SNP 1, Koši-

ce 
4 žiačky  

Prínos, rozvoj spo-
ločenských, ob-
čianskych kompe-
tencií, výchova 
k tolerancii 
a empatii 
 

Návšteva poduja-
tia Ekotopfilm 

20. – 21.10. 
2016 

Kulturpark, 
Košice 

RNDr. Pál-
maiová 

Žiaci I. roč-
níka 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
prírody, ochrana 
života a zdravia 

Veľtrh PRO 
EDUCO -     
prezentácia škôl 

29 11-1. 
12.2016 

Workshop–  
VÚC 

VÚC, RNDr, 
Čornaničová 

VP 

IV. ročník – 
105 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, zodpoved-
nosti 

Mikuláš na on-
kológii – aktivity 
pre pacientov 

december 
2016 

UNLP, Košice PK DRA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Mikulášska ná-
dielka – školská 
akcia 

december 
2016 

SZŠ, 
 Moyzesova 
17, Košice 

Koordinátor 
ŽŠR Mgr. 
Jakubová 

20 organizá-
torov a žiaci 

školy 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie, úcta k tradí-
ciám 

Ako sa zlepšiť 
v učení! 

21.12.2016 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice 

RNDr, Čor-
naničová VP 

17 žiakov II. 
AV 

Prínos, pomôcť 
žiakom zlepšiť 
spôsob a formu 
prípravy na vyučo-
vanie odborných 
predmetov 

Pomôž svojej 
škole a chráň 
prírodu dlhodo-
bý projekt 
 

priebežne 
     SZŠ,  
Moyzesova 
17, Košice 

RNDr. Pál-
maiová 

Žiaci školy 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
života 

Recyklohry – 

odovzdanie elek-

troodpadu 

priebežne 
     SZŠ,  
Moyzesova 
17, Košice 

RNDr. Pál-
maiová 

Žiaci školy 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
života 

Vianočná aka-
démia – školská 
akcia 

20.12.2016 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

ŽŠR 
a koordinátor 

ŽŠR Mgr. 
Jakubová 

500 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-
munikačných 
a spoločenských 
kompetencií, úcta 
k tradíciám 

Účasť na Súťaži 
družstiev prvej 
pomoci 

31.5.2017 
UzSČK, 
 Košice 

UzSČK 

5 žiačky 
- 6. Miesto 

v celomestsk
ej súťaži 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
života a zdravia 

Premietanie   priebežne SZŠ,  Triedni učite- I. – IV. roč- Rozvíjanie vzťahu 



 - 44 -

filmov  a besedy 
na tému Výcho-
va k manželstvu 
a rodičovstvu 

Moyzesova 
17, Košice 

lia ník k manželstvu a 
rodine, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
života a zdravia 

Valentínska 
kvapka krvi –
mobilný odber 
krvi 

3.3.2017 
Nemocnica 

Košice –  Šaca 
NTS Košice –  

Šaca 
37 žiakov  

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
života a zdravia 

Obchodovanie 
s ľuďmi – pre-
ventívna aktivita 

15.3.2017 
ŠI, Považská 

7, Košice 

VP a KDP 
Odborníci z 
CPPP a P  

100 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Deň narcisov – 
charitatívna akcia 

7.4. 2017 Košice 
Mgr. Hönis-
chová, Mgr. 
Gornaľová 

20 žiakov 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností, ochrany, 
zdravia, empatie 

Práca PEER akti-
vistov v triedach 

priebežne 
SZŠ, 

 Moyzesova 
17, Košice 

Mgr. Slivká-
rová 

32 žiakov   
 I. FL 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Prevencia šika-
novania – pre-
ventívna aktivita  

7.6.2017 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice 

VP, KDP, 
CPPPS 

II. ročník – 
119 žiakov  

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Prevencia rako-
viny – prednáška 
spojená s besedou 

  2.6.2017 
 

Školský inter-
nát, Považská 

7 

Regionálny 
úrad verejné-
ho zdravot-
níctva v Ko-
šiciach -
MUDr. Jana 
Kollárová 
Mgr. Slivká-
rová,  

I. ročník 
114 žiakov 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností, ochrany, 
zdravia, empatie 

Bezpečne na 
internete – pre-
ventívna aktivita 

 30.5.2017 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice 

VP, KDP, 
CPPPaP, 
Košice 

114 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Protidrogové 
predstavenie : 
The dark trip – 
Drogy sú cesta do 
tmy 

10.2.2017 

Veľká spolo-
čenská sála 

kresťanského 
centra, Brati-
slavská 1, KE 

KDP- Mgr. 
Slivkárová,  

Žiaci 
 II. ročníka 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, ochrana 
života a zdravia 

Rovesnícky peer 
program – 
úvodná forma 
a nadstavbová 
forma 

jún 2016 

Pedagogicko – 
psychologická 
poradňa, Koši-

ce 

KDP- Mgr. 
Slivkárová 

 3 žiačky  
II. ročníka 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Literárno – his-
torická exkurzia 
- Kežmarok 

30.5.2017 
a 8.6.2017 

Kežmarok PK SJL 98  žiakov 

Prínos, rozvoj ná-
rodného povedo-
mia a hrdosti na 
históriu národa 
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Nie sme tole-
rantní voči neto-
lerancii – projek-
tová aktivita  

13.12.2016 
SZŠ,  

Moyzesova 
17, Košice 

KDP- Mgr. 
Slivkárová, 
VP – RNDr. 
Čornaničová 

Žiaci 
 II. ZuA 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Prednáška zame-
raná na školenie- 
Finančná gra-
motnosť -  PHF 
Košice 

7. 12.2016 PHF Košice 
Ing. Brečko 

koor. FG 
II. ročník   

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, finančnej 
gramotnosti 

Charitatívna 
zbierka 
Biela pastelka 

22. -
23.9.2016 

SZŠ, 
 Moyzesova 
17, Košice 

Únia nevidia-
cich 

25 žiakov 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností, podpora 
zdravia 

„Svet médií 2“ – 
aktivita zameraná  
na mediálnu vý-
chovu 

14. 3. 2017 
ŠI, Jedlíkova 

7, KE   

Mgr. Slivká-
rová, Mgr. 
Sobeková 

III. ročník 

Prínos, rozvoj – 
mediálna výchova 

Nežná revolúcia 
– hudobno-
vzdelávací prog-
ram 
 

  1.6.2017 
 

ŠI, Jedlíkova 
Mgr. Göblo-
vá, Mgr, Vý-

rostová 

I. a II. roční-
ka 

Prínos, rozvoj ob-
čianskych kompe-
tencií, rozvoj em-
patie 

Školenie členov 
žiackych škol-
ských rád 

14.a 
15.2.2017 
21.-22.2. 

2017 

RCM 
Koordinátor 

ŽŠR 
5 žiaci 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností  

Konferencia – 
Potenciál mká-
deže  - or. Kraj-
skou  ŽŠR  

23.11.2016 RCM   
Koordinátor 

ŽŠR 
5 žiaci 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností  

Stretnutie zá-
stupcov  ŽŠR  
SŠ 

 RCM 
Koordinátor 

ŽŠR 
5 žiaci 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností  

Deň detí na det-
skej onkológii marec 2017 

Východoslo-
venský onko-
logický ústav, 
UNLP Košice 

PK DRA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj spo-
ločenských 
a občianskych 
zručností, zdravia, 
empatie 

Výchovný kon-
cert Generácia 
XYZ 

15.11.2016 Stará radnica 

RNDr. Čor-
naničová, 

Mgr.Slivkáro
vá,  

500 žiakov 

Prínos, rozvoj kul-
túrnych kompeten-
cií, tímovej práce 

Exkuzia   ZOO - 
Nyíregyháza 

27.6.2017 Nyíregyháza 
Ćornaničová, 
Stupáková, 
Pálmaiová 

45 žiakov 
Prínos, rozvoj kul-
túrnych kompeten-
cií 
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Žiacka školská rada: 
ŽŠR na podieľala na tvorbe a príprave (mimo)školských aktivít: 

• Školský ples, 

• Vianočná akadémia, 

• spolupráca ŽŠR s odborom DRA – Mikulášska zbierka pre Detskú onkológiu v Košiciach (fi-
nančná zb. a zbierka hračiek...), 

• rozlúčka  so štvrtákmi. 

Prostredníctvom týchto aktivít  sa ŽŠR usiluje znižovať rivalitu medzi jednotlivými odbormi vytvára-

ním spolupráce a spoznávaním osobitostí každého odboru. 

ŽŠR v školskom roku 2016/2017 neevidovala žiaden závažný problém, ktorý by sa riešil na úrovni 

žiackej rady či v spolupráci s vyučujúcimi alebo s riaditeľkou školy. 

ŽŠR komunikuje s vedením SZŠ, Moyzesova 17; zúčastňuje sa školení, kde vytvára spoluprácu 

s krajskou žiackou radou, žiackymi radami z ostatných škôl Košického kraja a zapája sa do aktivít, 

ktoré ponúka Regionálne centrum mládeže v KE. Žiačka školy  K. Antošová  je členkou Krajskej 

žiackej rady v Košickom kraji. 

 
 
 
Skratky: AV – asistent výživy, FL – farmaceutický laborant,  ZL - zdravotnícky laborant, OO – očný 

optik,  ZuA – zubný asistent,  ZT – zubný technik, DRA – diplomovaný rádiologický asistent, PKŠ – 
pomaturitné kvalifikačné štúdium, VOV – vyššie odborné vzdelávanie 
ŠVP – štátny vzdelávací program, ŠkVP – školský vzdelávací program, VP – výchovný poradca, PK – 
predmetová komisia,  
Koord. ENV – koordinátor environmentálnej výchovy, koord. VMR  - koordinátor výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, koord. PDZ a SPJ- koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-
patologických javov, koordinátor FG – koordinátor finančnej gramotnosti, koord. ŽŠR – koordinátor 
žiackej školskej rady. 
UN LP Košice – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, INMM Košice –Inštitút nukleárnej medicíny, 
VOU Košice – Východoslovenský onkologický ústav, LF a PF UPJŠ – Lekárska a prírodovedecká 
fakulta UPJŠ, SČK - Slovenský červený kríž, NTS KE – Šaca – Národná transfúzna stanica, FDN – 
Fakultná detská nemocnica, RÚVZ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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Obrazová príloha 

 

 
Minister zdravotníctva na návšteve školy 

 
 
 
 

 
Laboratórium očných optikov 
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Fitpark 

 
 

   
 Zrekonštruované priestory šatní Zrekonštruované priestory  
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Histologické laboratórium  

 
 

 
Laboratórium zubných asistentov 

 


