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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

 

(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 

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 

Eva Demková, PaedDr. 055/6221189 

Henrieta Abdi, 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  ak-

tivovaných 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 

Slabé stránky: 

• chýbajúce kapitálové prostriedky na naj-

modernejšie technológie vo výučbe od-

borných predmetov, 

• priestorové problémy školy (nedosta-

točné kapacitné možnosti školy), 

• slabá jazyková príprava učiteľov -        

nejazykárov,  

• škola nemá vlastnú jedáleň (žiaci 
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na meniace sa podmienky a na potreby spo-

ločnosti v príprave budúcich zdravotníc-

kych 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 inštitú-

ciami, v ktorých sa realizuje praktické vyu-

čovanie 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, 

• dobrá spolupráca s radou školy a rodičov-

skou radou , 

• 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. 

majú možnosť stravovania v iných 

zariadeniach v blízkosti školy), 

• rozvrh hodín (veľa delení na sku-

piny). 

 

 

Príležitosti: 

 

• uplatnenie absolventov školy v zdravotníc-

kych zariadeniach, 

• otvorenie nových študijných odborov 

podľa potrieb a požiadaviek praxe, 

• dobrá spolupráca s podobnými školami v 

rámci regiónu i celého Slovenska, 

Prekážky (Ohrozenie) : 

• náročnosť odborov na materiálne a prí-

strojové vybavenie , 

• časté zmeny v zdravotníckej a školskej 

legislatíve, 

• nesystematizované pracovné pozície 

(asistent výživy), 

• nedostatok erudovaných odborníkov 

v zdravotníctve v oblasti výživy 
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• zlepšenie spolupráce so zamestnávateľ-

skými subjektmi,  

• podpora zo strany profesijných organizácií, 

• variabilnosť foriem štúdia, 

• 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. 

podieľajúcich sa na vzdelávaní, 

• slabšia spolupráca s rodičmi problémo-

vých žiakov, 

• 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, diplomovaný optometrista 

 

Silné stránky (S): 

• akreditácia odborov, 

• úplná kvalifikovanosť učiteľov, 

• široké možnosti uplatnenia absolventov, 

• výhodná poloha vzdelávacej inštitúcie, 

• jedinečnosť študijných odborov nielen v re-

gióne, 

• 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 rozšíre-

nie 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 inter-

netu, 

• 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 odborní-

kov pre výkon zdravotníckeho povolania. 

Kvalitnú prípravu na povolanie škola dosiahne prepojením systému odborného vzdelávania a prí-

pravy s trhom práce. SZŠ, Moyzesova 17, Košice bude neustále sledovať uplatnenie absolventov jednot-

livých študijných odborov a úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi, s Komorou medicínsko-tech-

nických pracovníkov, s Úniou očných optikov, Slovenskou komorou zubných technikov, so žiakmi, ich 

rodičmi, zamestnávateľmi i verejnosťou, aby bola konkurencieschopná na trhu práce, zaujímavá pre 

žiaka a jeho rodiča, vychovávala a vzdelávala tak, aby rozvíjala nielen ich odbornú stránku, ale aj pozi-

tívne 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 a na 11. 

mieste  medzi všetkými odbornými školami na Slovensku.   

Škola v školskom roku 2018/19 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 za-

hraničí. Škola plní očakávania a potreby sociálnych partnerov. Na základe spätnej väzby máme dobré 

referencie o veľmi dobrej úrovni našich absolventov nielen na území SR. Naši žiaci sa uplatňujú aj 

v iných krajinách EÚ a dokonca aj mimo krajín EÚ (USA, Kanade). Škola úspešne pripravuje absol-

ventov nielen pre trh práce, ale aj na štúdium na vysokých školách.  

Aj v tomto školskom  roku sme zaznamenali vysoký záujem o odbory: diplomovaný optometrista, 

zubný asistent, farmaceutický laborant, 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 žiakov. 

 

Poslanie školy: 

 

 Poslaním Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach je pripraviť stredných 

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 Prešov-

ského 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 Slo-

venska.  

SZŠ je určená pre absolventov základných škôl a absolventov stredných škôl s maturitnou skúškou. 

Štúdium je denné, a to dvojročné, trojročné alebo štvorročné. V dennej forme štvorročného štúdia zís-

kavajú žiaci úplné stredné odborné vzdelanie– ISCED 2011 354, postsekundárne vzdelanie v pomatu-

ritnom 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 povolanie, 

ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, 

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, Pedagogickí zamest-

nanci 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 miere 

sa nedarí pokryť dopyt po absolventoch v niektorých študijných odboroch (zubný asistent, farmaceu-

tický laborant, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista, očný optik, zdravotnícky 

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 využí-

vať 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 výchovno-vzde-

lávacími inštitúciami.  Naša škola úzko spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami nielen 

na území mesta Košíc, ale aj  na území KSK a PSK zabezpečuje na základe dohody o zriadení výučbo-

vých základní a dohody o praktickom vyučovaní praktické vyučovanie a odbornú klinickú prax. 

Na základe inovovaných ŠkVP žiaci IV. ročníka odboru zdravotnícky laborant a III. ročníka odboru 

zubný asistent absolvovali klinickú odbornú prax aj počas školského roka na odborných pracoviskách. 

Táto forma odbornej klinickej praxe zvyšuje prepojenie teórie s praxou, žiaci tak môžu v reálnych pod-

mienkach zvyšovať svoje odborné zručnosti.  Súvislá odborná prax žiakov odboru asistent výživy sa  

realizovala aj v školských a predškolských stravovacích zariadeniach (ŠJ pri MŠ a ZŠ) a mala aj v tomto 

školskom roku 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., 

Nemocnica sv. Michala, a.s., Murgašova 1, Košice  

Lekárska a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 

Medicyt, s.r.o, 

Medirex Group, 

Synlab Slovakia, s.r.o, 

Alphamedical, s.r.o. 

cca 30 lekární, 20 zubných ambulancií, 18 očných optík, 15 zubných techník,  

10 stravovacích zariadení  MŠ a ZŠ. 
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  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 mlá-

deže pred negatívnymi spoločenskými javmi – rasizmus, antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia. Zvý-

šená 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. Každoročne 

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 me-

niacimi sa požiadavkami je aj reforma obsahu vzdelávania. Jej zámerom je trvalo zabezpečovať poža-

dované 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 ob-

sahu vyučovania smerom k schopnosti študenta informácie získavať, vyhodnocovať a využívať infor-

mačné a komunikačné technológie ako nástroj, ktorý študent a pedagóg každodenne aktívne využíva. 

 

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 nežiaduce 

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 zame-

ral na rozvíjanie kľúčových kompetencií a požiadavky na absolventov školy. Naďalej uplatňovala kon-

cept individuálnej slobody, humanizmu, prístupu k informáciám, zodpovednosti ako základu pre efek-

tívne 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, hodnote-

nie 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, ve-

dúcich predmetových komisií bola sústredená na kvalitu procesu výučby v súlade s požiadavkami part-

nerov školy.   

Škola spolupracuje a komunikuje s okolím o svojej kvalite, uvedomuje si svoje postavenie v re-

gióne, spolupracuje s radou rodičov, školskými poradenskými zariadeniami - Centrum pedago-

gicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, Karpatská ul., Košice), komorami (Komora 

medicínsko-technických  pracovníkov, Slovenská komora zubných technikov, Únia očných optikov, 

Slovenská lekárska spoločnosť), regionálnymi inštitúciami (Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, 



 - 9 - 

Slovenská diabetologická spoločnosť , Spolkom košických študentov pri UVLaF Košice, vysokými 

školami (PF a LF UPJŠ Košice, UVLaF Košice), RÚVZ, KRPZ a ÚPSVaR. 

Ciele v školskom roku 2018/2019: 

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej práce strednej zdravotníckej školy v školskom roku 

2018/2019 je  pokračovať v realizácii školskej reformy v procese získavania kľúčových kompe-

tencií, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré sú rozhodujúce pre osobný rozvoj a uplatnenie nášho 

absolventa v spoločnosti ako kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. 

  Pre udržanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovania jej kvality  vytvárať priestor 

na kvalitnú prácu predmetových komisií a ich úzku spoluprácu s odbornými garantmi jednotlivých štu-

dijných odborov, analyzovať informácie a podnety z hospitačnej činnosti, z predmetových komisií a ná-

sledne 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 spolu-

práci so zamestnávateľmi,  využívať také metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú tvorivé schopnosti 

žiakov a ich samostatnosť. Napr. výkladové formy, demonštračné formy, dialogické formy, formy sa-

mostatnej práce žiakov, písomné a grafické práce. Zároveň  dôsledne využívať všetky učebné pomôcky, 

prístrojovú a didaktickú, výpočtovú a video techniku. 

 Cieľom výchovno-vzdelávacej práce strednej zdravotníckej školy je rozvíjanie etickej, mravnej 

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 uvedomovali zod-

povednosť 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 svetonázorové, 

filozofické, politické a morálne presvedčenie človeka, jeho stabilnú a hlbokú oddanosť k určitým mrav-

ným zásadám. Objasniť žiakom riziká trestnej činnosti, ako aj násilnej majetkovej činnosti 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 ja-

vov a kriminality. 
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HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY NA ROK 2018-2019 

Na základe analýzy dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkov 

práce školy v školskom roku 2017/2018 a v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi 

MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019, metodickými pokynmi MZ SR, POP pre školy a škol-

ské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Koncepciami KSK a ich Dodatkami sme 

našu pozornosť sústredili v školskom roku 2018/2019 na plnenie týchto hlavných úloh: 

VYHODNOTENIE 

1. VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES 

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 sa nám podarilo udržať a zvyšovať kvalitu vzdelávania 

a zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami praxe a potrebami trhu práce pro-

stredníctvom revidovaných ŠVP. 

a) Vo všetkých aktivovaných študijných odboroch AV, FL, OO, ZL, ZuA sme riadili výučbu 

podľa ŠkVP 1. – 4. ročník štvorročného štúdia a venovali pozornosť vyučovacím metódam 

a formám práce vo všetkých študijných. odboroch s prihliadnutím na vek študentov a formu 

štúdia, s osobitným zreteľom na prvé ročníky štvorročného štúdia a na ročníky PKŠ (štu-

dijný odbor ZT) a VOV (študijný odbor DRA, DOM). 

b) Sledovali sme aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogickej dokumentácii, 

dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.stadpedu.sk, 

www.siov.sk, www.health.sk 

c) Do plánov predmetových komisií, plánov koordinátorov boli zapracované témy na posilne-

nie bezpečnosti a prevencie pred všetkými formami násilia, šikanovania, témy environmen-

tálnej výchovy a globálneho vzdelávania, témy výchovy k manželstvu a rodičovstvu, témy 

výchovy k ľudským právam, témy finančnej gramotnosti a mediálnej výchovy. 

d) Prácu PK bola zameraná na skvalitnenie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom pro-

cese na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení. 

e) Boli realizované rôzne aktivity pre žiakov pripomínajúce si význam historických udalostí, 

t.j. 100 rokov od vzniku ČSR, Martinskej deklarácie, 25 rokov od vzniku SR, 75 rokov od 

SNP, 50 rokov od obrodného procesu v roku 1968 s dôrazom na osobnosť A. Dubčeka, 100 

rokov od ukončenia 1. svetovej vojny s dôrazom na osobnosť M.R. Štefánik: napr. 

• Dejiny tvoríš ty ! (interaktívna výstava - historické medzníky 1918, 1938, 1948, 1968, 

1989)  

• Na ceste k slovenskej štátnosti (výstava MZ SR, archivárov SR k 25. výročiu vzniku SR 

a 50. výročiu obrodného procesu 1968 a 100. výročiu vzniku republiky)  

f) V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomá-

hať, kód ITMS 26110130702 v odborných a spoločensko-vedných predmetoch sme naďalej 

využívali vytvorené inovované učebné texty, učebné materiály, metodické príručky/po-

stupy, progresívne a inovatívne metódy a formy vyučovania zamerané na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov, inovované didaktické prostriedky, odborná literatúra ako aj kompeten-

cie a zručnosti nadobudnuté vyučujúcimi v rámci ďalšieho vzdelávania. 

Výstupy projektu boli prezentované na viacerých podujatiach a prezentačných výstavách - 

Správna voľba povolania(23. 24. 10. 2018), Deň otvorených dverí(7. 11. 2018), Dní labo-

ratórnych technológií - DILATECH (5. 11. - 9. 11. 2018). 
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g) Činnosť PK bola zameraná v súlade s koncepciou maturitnej skúšky na včasné vypracova-

nie maturitných zadaní pre teoretickú a praktickú časť odbornej časti maturitnej skúšky tak, 

aby boli v súlade s kľúčovými kompetenciami absolventov jednotlivých študijných odbo-

rov. Maturitné zadania boli vypracované podľa zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 

h) Žiakov sme viedli k zodpovednému nakladaniu so školským majetkom a všetkým materiá-

lom potrebným pre teoretické a praktické vyučovanie. Nevyskytli sa žiadne problémy so 

školským majetkom. 

i) Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými škol-

ským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, lokál-

patriotizmu, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, rozvíjali etickú, mravnú a citovú vý-

chovu žiakov. U žiakov sme formovali zdravotnícke cítenie, postoje a konanie žiakov sme-

rom k pacientom v duchu humanity a ľudskosti.  

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

j) Od zákonných zástupcov boli vyžiadané rodné listy žiakov a osobné údaje žiakov do evi-

dencie . 

k) Boli uplatnené 2 prípady rozhodnutia súdov o úprave rodičovských práv a povinností, 

najmä v súvislosti so striedavou spravodlivosťou, vrátane neodkladných opatrení súdov. 

l) So súhlasom školy bola povolená účasť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy na vy-

učovaní a aktivitách organizovaných školou.. 

m) Na začiatku školského roka 2018/2019 žiaci boli poučení o povinnosti pravidelnej do-

chádzky na vyučovanie a na iné formy vyučovania (účelové cvičenia) s cieľom zamedzenia 

neodôvodnenej absencie žiakov, o vnútornom poriadku školy, najmä o povinnom absolvo-

vaní predpísaného počtu hodín praktických cvičení potrebných pre postup do vyššieho roč-

níka, resp. ukončenia štúdia. 

n) Kvalifikáciu učiteľov odborných predmetov v systéme celoživotného vzdelávania a kariér-

neho rastu, ktoré ponúka Ústav stredoškolskej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učite-

ľov odbornej zložky pri SZU sme umožnili zvyšovať. Pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích 

predmetov sa pre tieto účely sa využívali aktivity ponúkané Metodickým centrom, ŠPU, 

prípadne inou vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou akreditované vzdelávacie programy.  

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

o) Prostredníctvom svojho školského informačného systému sme poskytovali údaje do cen-

trálneho registra údaje k 15. septembru a následne od októbra do júna opakovane ku koncu 

každého mesiaca. 

p) Vyučujúci PK jazyk a komunikácia sledovali časopis Jazyk a literatúra, prístupný v digitál-

nej forme na webovom sídle ŠPÚ, www.stadpedu.sk 

q) Bol sledovaný aktuálny Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným 

počtom absolventov pre potreby trhu práce a aktuálny Zoznam študijných odborov a učeb-

ných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ktoré sú platné pre prvé ročníky v 

školskom roku 2018/2019 na http://www.minedu.sk, v časti Regionálne školstvo v kategórii 

Výchova a vzdelávanie v stredných školách, položka Zoznam študijných odborov a učeb-

ných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam štu-

dijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. 

r) Bol realizovaný Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú štátne vzdelávacie programy pre gym-

náziá, stredné odborné školy a konzervatóriá schválený pod číslom 2016-18372/29103:1-

10B0 s platnosťou od 1. septembra 2016 so zameraním na oblasť zvýšenia pozornosti 

http://www.stadpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
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a zabezpečenia výučby žiakov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií sme-

rujúcej k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extré-

mizmu a ostatných foriem intolerancie je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR 

www.minedu.sk a webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk. 

a Dodatok č. 2, ktorým sa menia štátne vzdelávacie programy pre gymnáziá, stredné od-

borné školy a konzervatóriá, ktorý bol schválený pod číslom 2016-21947/39441:1-10B0 

s platnosťou od 15. októbra 2016 a ktorým bolo vyňaté literárne dielo P. Pišťanka a D. Ta-

rageľa: Sekerou a nožom zo zoznamu autorov a štandardizovaných literárnych diel uvede-

ných vo vzdelávacom štandarde predmetu slovenský jazyk a literatúra štátnych vzdeláva-

cích programov pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, je zverejnený na we-

bovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk a webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk. 

  

 1.2 Znižovanie informačnej nerovnosti 
  
a) Sledovali sme pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo škol-

stva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zverejnené informácie o aktu-

álnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.mi-

nedu.sk v menu Regionálne školstvo – Výchova a vzdelávanie v stredných školách. Detail-

nejšie analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na webovom sídle 

Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) http://www.cvtisr.sk/ 

v časti Školstvo/Regionálne školstvo. 

Sledovali sme súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujú-

com školskom roku, ktoré prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné 

školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR 

http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo/Regionálne školstvo. 

b) Sledovali sme portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk, ktorý 

slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve v SR. Záujemcom o štú-

dium a ich rodičom alebo zákonným zástupcom (ďalej len „zákonný zástupca“) ponúka 

informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti 

ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktu-

alizované. 

c) Zabezpečili sme, aby informovaný súhlas zákonného zástupcu bol získavaný preukáza-

teľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných informácií 

zrozumiteľným spôsobom s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovno-vzdelávacom 

procese, na ktorú sa takýto súhlas vyžaduje. Informovaný súhlas zákonného zástupcu zís-

kaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, zrozu-

miteľne a určito. Počet žiakov 537. Počet informovaných súhlasov 537. 

Bolo garantované právo druhého rodiča získavať informácie o spoločnom dieťati od rodiča, 

ktorému nebolo dieťa po rozvode zverené do osobnej starostlivosti. 
  

1.3 Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti 
  
a) Kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti 

sme kontrolovali a monitorovali. Účinnosť hospitačnej činnosti sa zvyšovala poskytovaním 

objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom. Zistenia z hospitačnej činnosti 

sme využívali pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

b) Bolo realizované interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na skvalitnenie vyučo-

vania, monitorovania a hodnotenia úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. 

• interné vzdelávanie k ETK a formuláru na nahlasovanie školských akcií 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://mapaskol.iedu.sk/
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• vzdelávanie k TAP systému - k tvorbe a vyhodnocovaniu testov 

• interné vzdelávanie k EČ a PFIČ MS 

• interné vzdelávanie k novelizovaným zákonom 

• interné vzdelávanie v rámci PK po vzdelávacích aktivitách jednotlivých členov 

c) Zamerali sme sa na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamest-

nancov, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej činnosti peda-

gogických zamestnancov, na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníc-

tvom uplatňovania kritickej sebareflexie, na realizovanie interného vzdelávania podporujú-

ceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích 

výsledkov detí a žiakov. 

d) Naďalej sme sledovali výstupné materiály národného projektu „Externé hodnotenie kvality 

školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ a využili ich v praxi pri realizácii 

seba hodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na www.ssiba.sk v časti 

Projekty ESF. 

e) Bola venovaná pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému mechanizmu 

vlastnej pedagogickej práce školy. 

f) Pravidelne sme analyzovali a vyhodnocovali úspešnosť plnenia vymedzených cieľov, zá-

merov a pedagogických stratégií v školskom vzdelávacom programe (ďalej len „ŠkVP“) 

a identifikovali príčiny neúspešnosti. Výstupné zistenia a navrhnuté opatrenia sú využívané 

ako východisko ku korekcii vlastnej činnosti a k vnútornej motivácii pre ďalší rozvoj školy. 

g) Systematicky sa hodnotí prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov 

školy a následne identifikujú zmeny v ich postoji k riadeniu výchovno-vzdelávacieho pro-

cesu za účelom zvyšovania efektivity a kvality vyučovania. 

h) Kontrolná činnosť bola zameraná na účinnosť uplatňovania pedagogických inovácií vo vý-

chovno-vzdelávacom procese smerujúcich k napĺňaniu individuálnych potrieb žiakov, 

k formovaniu pozitívnych osobných a sociálnych postojov a hodnôt, k rozvíjaniu zručností 

potrebných pre vedomostný a profesionálny rozvoj. 

i) Zabezpečili sme vhodné podmienky pre participáciu metodických orgánov na procesoch 

riadenia školy, na podporovaní vytvárania priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektí-

voch, na zlepšovaní vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, medzi žiakmi navzájom. 

j) Vo výchovno-vzdelávacom procese bol poskytovaný žiakom zväčšený priestor na diskusiu 

o aktuálnych problémoch spoločnosti (najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a oso-

bitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus),a tým rozvíjať kri-

tické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a 

hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie. 

k) Bola monitorovaná klíma školy a vytvorené vhodné prostredie pre formovanie pozitívnych 

vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi, bezodkladne zamedziť vzniku ne-

žiaducich javov v interpersonálnej komunikácii. 

 

 1.4 Predčitateľská a čitateľská gramotnosť 
 

a) Bolo podporované vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčita-

teľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných pro-

gramov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na 

http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/. 

b) Formovali sme kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre organizovaním súťaže v či-

tateľských zručnostiach a aktivitách v školských kluboch detí. Pri rozvíjaní čitateľskej gra-

motnosti sme využívali spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívňovaní 

http://www.ssiba.sk/
http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/
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zaangažovanosti rodičov pri konkrétnych školských aktivitách. 

c) Realizovali sme skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti žiakov. 

d) Využívali sme možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích 

aktivít Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) v oblasti cieleného rozvíjania 

čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl 

s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Me-

todické materiály pre učiteľov všetkých stupňov škôl sú dostupné na webovom sídle MPC 

http://www.mpc-edu.sk/publikacie. 

e) Využívali sme činnosť a podporné materiály Centrá literatúry pre deti a mládež a podpory 

čítania (http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura) pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti žia-

kov. 

f) Boli podporované voľno-časové aktivity detí a žiakov zamerané na rozvíjanie jazykovej 

kultúry (recitačné a literárne súťaže, školské časopisy). 

g) Využívali sme uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk v rámci 

všetkých predmetov. 

h) Využívali sme osvedčené didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gra-

motnosti zverejnené na webovom sídle NÚCEM www.nucem.sk. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

 1.5 Inkluzívne vzdelávanie – ľudské práva, práva detí, antidiskriminácia, 

národnostné menšiny, cudzinci 

 1.5.1 Ľudské práva 

a) V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou 

stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 

71/2015: 

• sme sa zapájali do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov stredných 

škôl; viac informácií je dostupných na www.olympiady.sk, www.olp.sk, Žiačka z I. 

FL triedy Ema Mitrová sa v krajskom kole umiestnila na 12. mieste, 

• výchova k ľudským právam v triede a škole bola usmerňovaná tak, aby sa stala integ-

rálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podpo-

rila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demo-

kratickej spoločnosti, 

• vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu 

a implementáciu sme zabezpečili efektívnu spoluprácu školy, zákonných zástupcov, 

mimovládnych organizácií a miestnej komunity, 

• zapájali sme žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tema-

tikou ľudských práv, 

• vytvorili sme podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie mul-

tietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, 

• vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie v škole (prostredníctvom chápajú-

ceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť deťom a žiakom po-

rozumieť iným kultúram). 
  

http://www.mpc-edu.sk/publikacie
http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura)
http://www.statpedu.sk/
http://www.nucem.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.olp.sk/
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b) Do ŠkVP boli zapracované prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výcho-

vou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb 

so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskri-

minácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti proble-

matiky migrácie. 

c) Žiakov sme viedli k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady a podporovali 

participáciu žiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe školského poriadku; pristupovali 

dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam a oboznámili sa s Výsledkami prieskumu, 

zverejnené na: http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/texty/Publ.ZSR_2 017.pdf. 

d) Žiakov sme viedli ku kreovaniu žiackych školských rád aj v spolupráci s regionálnymi ra-

dami mládeže a podporovali aktívnu participáciu žiakov na školskej samospráve; a pristu-

povali dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam. 

e) Bola venovaná pozornosť výsledkom 6.cyklu Štruktúrovaného dialógu, dostupné na stránke 

www.strukturovanydialog.sk a Panelu mladých – nástroja na konzultovanie, v rámci kto-

rého mladí ľudia dostávajú možnosť pravidelne sa vyjadrovať k aktuálnym spoločenským 

témam. 

f) V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom 

pre deti sme využívali vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety 

orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích pred-

metov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, ex-

trémizmus, migračná kríza. Oboznámili sme sa s textami pod názvom „Nové výzvy a po-

treby globalizovaného sveta vo vzdelávaní“ alebo „Ako reagovať v škole na tieto naliehavé 

a aktuálne témy“. Oboznámiť sa s odbornými informáciami, metodickými i praktickými 

námetmi na uvedené témy – dostupné na www.statpedu.sk. 

g) Pri výchove a vzdelávaní bol využívaný manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS 

a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk. K zvyšovaniu kompetencií pedago-

gických zamestnancov v tejto oblasti sme využívali vzdelávacie podujatia poskytované 

IUVENTOU. 

h) Zapojili sme sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja ob-

čianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu a využívať pri výchove a vzde-

lávaní k tolerancii a ľudským právam Metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a 

etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. - www.ipao.sk.  

i) Oboznámili sme sa so základnými informáciami o inštitúciách a mimovládnych nezisko-

vých organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv (verejný ochranca práv, 

prokuratúra, komisár pre deti) a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite 

školy pre komunitu, v regióne - www.icm.sk. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.5.2 Práva detí 
  
a) Žiakov sme informovali o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Doho-

voru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného 

protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného 

protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym 

vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so zdravotným 

postihnutím (ďalej len „Dohovor“).V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej pro-

tispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 bol aplikovaný článok 

5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zne-

užívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách 

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/Publ.ZSR_2
http://www.strukturovanydialog.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.ipao.sk/
http://www.icm.sk/
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a v mimovyučovacích aktivitách. 

b) V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sme využívali meto-

dické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk. 

c) Do ŠkVP boli zapracované povinné témy súvisiace s právami dieťaťa, ako aj výchovy k de-

mokratickému občianstvu a prevencie násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a ra-

sizmu. 

d) Využívali sme informácie v texte Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj 

žiakov, vyučovaniu psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, 

ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov - 

www.statpedu.sk  
  

1.5.3 Antidiskriminácia 
  
a) Dôsledne sme uplatňovali zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie a eliminovali 

nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo 

oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii 

so sociálnym znevýhodnením), všetkých detí a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí 

a žiakov. Vytvárali sme vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu 

s majoritnou populáciou. 

b) Šírili sme myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevý-

hodneným skupinám obyvateľstva. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.5.4 Cudzinci 
  
a) Zabezpečili sme vzdelávanie detí cudzincov podľa § 146 zákona č. 245/2008 Z. z. o vý-

chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „školský zákon)“ za rovnakých podmienok ako vlastným štát-

nym príslušníkom. 

b) V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami sme realizovali osvetovú 

činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o 

migrantoch. 

•  Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

• 1.6 Cudzie jazyky 

a) Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme používali moderné učebnice a doplnkové výučbové 

prostriedky k nim, aplikovali činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích 

jazykov a venovali pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne 

štýly učenia sa žiaka. Využívali didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované 

vyučovanie). 

b) Na hodinách cudzieho jazyka sme používali model Európskeho jazykového portfólia 16+, 

ktorý bol registrovaný Radou Európy pod číslom 2014.R014. Oboznámili sme sa s mode-

lom Európskeho jazykového portfólia 16+ na www. ŠPÚ http://www.statpedu.sk/sk/publi-

kacna cinnost/odborne-informacie/europske-jazykove-portfolio-16/. 

c) Priebežne sme sledovali informácie zverejnené na webovom sídle Európskeho centra pre 

moderné jazyky v Grazi (ďalej len „ECML“) a možnosti participovať v medzinárodných 

projektoch. Využívali sme vo vzdelávacom procese relevantné výstupy projektov ECML, 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.vudpap.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-
http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-
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ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.ecml.at. 

d) Žiakov sme zapájali do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovali 

tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kul-

túrnej rozmanitosti Európy. Upozornili sme ich na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť 

rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia 

i celoživotného vzdelávania - webové sídlo ECML http://edl.ecml.at. 

e) Organizovali sme školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovali sa vyšších kôl 

týchto súťaží. Informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk. 

f) Priebežne sme sledovali informácie na webovom sídle ŠPÚ, na ktorom sú zverejnené od-

borné články a publikácie, napr. aj slovenské preklady odborných publikácií ECML: 

http://www.statpedu.sk/sk/. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 
 

1.7 Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 
  
a) uplatňovali sme globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, 

b) zvyšovať povedomie detí a žiakov a bližšie ich oboznamovať o Agende 2030 pre trvalo 

udržateľný rozvoj, schválenej na pôde OSN, a jej 17-tich cieľoch v súvislosti s riešením 

aktuálnych otázok a jej implementáciou na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni 

c) pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu sme využívali 

 

„Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby 

žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta“ pod názvom „Akti-

vizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní“, ktorý ponúka prehľad vybra-

ných aktivizujúcich metód výučby, metodické odporúčania a praktické ukážky, ktoré môžu 

školy využívať ako pomôcku pri uplatňovaní globálneho prístupu vo vyučovaní - 

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie- odborneinformacie/meto-

diky, 

d) rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedo-

menie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, ná-

rodnej a medzinárodnej úrovni, 

e) zvyšovali sme povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedo-

movanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete 

aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho 

vzdelávania,  

f) Rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a 

žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti 

separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, 

na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na pre-

venciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych 

problémov ochrany prírody a krajiny. 

g) Využívali sme v rámci zavádzania environmentálnej výchovy do ŠkVP metodický materiál 

„Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy do ŠkVP“, ktorý obsahuje inšpirá-

cie a zdroje k uplatňovaniu tejto prierezovej témy v edukačnom procese a pri vyučovaní 

voliteľného predmetu environmentálna výchovy - 

h) Spolupracovali sme s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi 

http://www.ecml.at/
http://edl.ecml.at/
http://www.iuventa.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/
http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-
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pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a nezis-

kovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania 

vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade 

s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. 

i) Vytvárali sme podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, kto-

rého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom 

(stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady 

úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy. 

j) Podporovali sme rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do pro-

jektov a súťaží s environmentálnym zameraním. 

k) Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a bu-

dovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám sme 

venovali zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do 

vyučovacieho procesu hlavne na hodinách dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, ob-

čianskej náuky, etickej výchovy. 

l) Podporovali sme zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovali v oblasti or-

ganizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi or-

ganizáciami v lokalite školy. Podporovali vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobro-

voľníckych projektov žiakov na školách. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 
 

1.8 Mediálna výchova 
  
a) Využívali sme k prierezovej téme mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozí-

cii na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk, v časti metodiky, kde sa nachádza text pod 

názvom „K mediálnej gramotnosti učiteľov“. Ako metodickú podporu pri konkretizácii ve-

domostí, zručností, hodnôt a postojov obsiahnutých v cieľoch prierezovej témy mediálna 

výchova v ŠkVP využívať text s názvom „Mediálna výchova − odporúčané výstupy“. 

  

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 
 

1.9 Školské knižnice 
  
a) Školská knižnica sa systematicky budovala aj v tomto školskom roku. Prírastky knižného 

fondu za rok činili: 27 ks odborná literatúra, 649 ks učebníc. 

b) Plán školskej knižnice sme prerokovali na pedagogickej rade v súlade s potrebami pedago-

gického zboru školy a stal sa súčasťou celkového plánu a stratégie školy. 

c) Priebežne sa dopĺňal knižničný fond, využívali sa diela starších autorov (chýbajúce diely 

viaczväzkového diela atď.). 

d) Systematicky sme sledovali jednotlivé akvizičné zdroje, dopĺňať a rozširovať o tituly na 

základe odporúčaní pedagogických a odborných zamestnancov školy. 

e) Využívali sa knižnično-informačné služby a vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia 

školských knižníc. Veľmi dobrá spolupráca je s Knižnicou pre mládež, Kukučínova 2, Ko-

šice.  
  
 

  

http://www.statpedu.sk/
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1.10 Zdravý životný štýl 
  
f) V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sme venovali pozornosť výchove 

k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu. 

• aktívne sme zapájali žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdra-

viu a zdravý životný štýl, 

• realizovali sme aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, 

• zapojili sme žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej vý-

chovy v ŠkVP, 

• informovali sme žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingo-

vých látok. 

g) Aktívne sme sa zapájali do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na pod-

poru športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii. Informácie o Európskom týždni 

športu sú dostupné na www.tyzdensportu.sk. 

h) Využívali sme informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na http://bezpre.mpc- edu.sk/, 

www.statpedu.sk. Využívali sme aj metodiky Európskej siete škôl podporujúcich zdravie 

na www.schools-for-health.eu a spoluprácu so Združením informačných a poradenských 

centier mladých, ktoré sa aktívne venuje témam podpory zdravia a zdravého životného štýlu 

u detí a mladých ľudí - http://icm.sk/index.php/zipcem. 

i) Umožnili sme športovcom spájať prostredníctvom prispôsobených programov športovú 

činnosť so vzdelávaním formou individuálnych študijných plánov, doplnkovou prípravou 

a flexibilitou v plánovaní ich hodnotenia. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.11 Bezpečnosť a prevencia 
  
a) Priebežne sme monitorovali správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu sme zabezpečili ich ochranu a bezodkladne 

riešili vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a 

žiaka. Spolupracovali sme so školským psychológom, odbornými zamestnancami prísluš-

ného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo polí-

ciou. 

- predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati zamerané najmä 

na účinnosť súdom uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý 

bolo opatrenie uložené, s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného 

opatrenia, ak už splnilo svoj účel, s odporúčaním na opakované uloženie toho istého 

výchovného opatrenia, na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, alebo ak je 

to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho po-

merov spôsobmi uvedenými v zákone č. 36/2005 Z. z., - nezaznamenali sme takýto prí-

pad 

- poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgá-

nom ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí, - nezaznamenali sme takýto 

prípad 

- poskytli sme bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostli-

vosti o dieťa v dvoch prípadoch, 

- poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej 

pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených 

v § 75 a 76 zákona č. 305/2005 Z. z., 

- spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri 

http://www.tyzdensportu.sk/
http://bezpre.mpc-/
http://www.statpedu.sk/
http://www.schools-for-health.eu/
http://icm.sk/index.php/zipcem
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hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zne-

užívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá; ak súd povolil orgánu 

ochrany vstup do obydlia na účel preverenia informácie, že by dieťa mohlo byť vysta-

vené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, zamest-

nanec orgánu ochrany je oprávnený v sprievode policajta vstúpiť do obydlia a preveriť 

stav dieťaťa aj spolu s ústne alebo elektronicky vopred prizvaným zástupcom školy 

alebo školského zariadenia, v prípade ak tento môže napomôcť prevereniu stavu dieťaťa 

a súhlasí so svojou účasťou. 

• Nezaznamenali sme takéto prípady, iba u dvoch prípadoch sme podali hodnotenie 

žiaka na základe žiadosti súdu pri rozvodovom konaní.  

b) Zabezpečili sme veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneu-

žívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi. 

c) Zabezpečili sme prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zamera-

ním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnos-

tiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsa-

hom. 

d) Realizovali sme besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách 

práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi 

a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane.  

e) Vypracovali sme vlastný program prevencie šikanovania v súlade s Metodickým usmerne-

ním č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariade-

niach - www.prevenciasikanovania.sk. 

f) V rámci prevencie boli realizované programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie 

konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu 

so skupinovou dynamikou. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

g) V oblasti školskej úrazovosti sme dodržiavali lehotu zavádzania každej udalosti do webovej 

aplikácie na štatistické účely podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R čl. 4 ods. 1 (do 

7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu). 

h) V oblasti prevencie extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie 

boli využívané metodické materiály uverejnené na: www.minedu.sk, www.statpedu.sk 

a www.vudpap.sk. 

i) Preverili sme ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému ne-

žiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt 

či extrémistických organizácií na deti a žiakov. 

• Nevyskytli sa žiadne nežiadúce aktivity. 

j) Koordinátor prevencie a sociálno-patologických javov využíval text pod názvom Školská 

socializácia a nové výzvy v prevencii, kde získajú základnú orientáciu o nových výzvach v 

prevencii nežiaduceho/rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporú-

čania ako na ne reagovať. V texte dávame do kontextu prevenciu so socializačným proce-

som v škole a rozšírené hranie hier detí na internete s nebezpečenstvom groomingu a sexu-

álneho zneužitia. Upriamoval pozornosť aj na aktuálne dáta v oblasti užívania drog u mla-

dých, konkrétne užívanie psychoaktívnych látok rastlinného pôvodu a rizikový prístup detí 

a žiakov k vlastnému stravovaniu, t.j. hrozbu porúch príjmu potravy (anorexia...). 

http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.vudpap.sk/
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1. 12 Výchovné a kariérové poradenstvo 
  
a) Pre zvyšovanie odborných kompetencií výchovného poradcu sme podporovali aktivity pro-

stredníctvom kontinuálneho vzdelávania, účasťou na národných projektoch, odborných se-

minároch a konferenciách, činnosťou v stavovských organizáciách a pod.; v spolupráci 

s dobrovoľníckymi centrami rozšíriť si vedomosti o dobrovoľníctve.  

b) Žiakom sme poskytovali informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania 

a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informo-

vanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania. 

c) Výchovný a kariérový poradca využíval materiály „Komunikačné postupy vhodné pre pod-

poru rozhodovania v oblasti odborného vzdelávania, 2016“ a informačný materiál o zdro-

joch informácií a ich vhodnom využití v rámci rozhodovania o vysokoškolskom štúdiu 

„Fakty a údaje pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, 2016“ - webové sídle ministerstva 

školstva v časti Regionálne školstvo/Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické po-

radenstvo/Výchovné poradenstvo http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a- spe-

cialnopedagogicke-poradenstvo/. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.13 Podnikateľské zručnosti 
  
a) Oboznámili sme sa s predmetom určeným na podporu rozvoja etických princípov a hodnôt, 

JA Slovensko: JA Etika v podnikaní – www.evp.jaslovensko.sk. 

b) Prezentovali sme kľúčové kompetencie ako je samostatnosť, rozhodnosť, vlastná tvorivosť, 

schopnosť prezentovať výsledky práce vrátane podnikateľských zručností na Medzinárod-

nom veľtrhu cvičných firiem. Zúčastniť sa súťaže cvičných firiem Slovenska 2018 o naj-

lepší katalóg, stánok, elektronickú prezentáciu cvičnej firmy. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

1. 14 Finančná gramotnosť 
  
a) Pokračovali sme v realizácii FG od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom aktuali-

zovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý je zverejnený na webo-

vom sídle http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/ v položke Finančná gramotnosť 

v kategórii Národný štandard finančnej gramotnosti. 

Dokumenty a predpisy, v kategórii Národný štandard finančnej gramotnosti a na webovom 

sídle http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/, v položke Národný štandard finančnej 

gramotnosti. 

b) Zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP podľa spôsobu implemen-

tácie „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základ-

ných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR dostupná na: http://www.minedu.sk/fi-

nancna-gramotnost/. 

c) Koordinátor finančnej gramotnosti využíval centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/, kde sú sústredené všetky dôležité doku-

menty, pomocné materiály a odkazy. 

d) Zabezpečili sme vybavenosť školy učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými ma-
teriálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania 
finančnej gramotnosti žiakov. Výsledky zistení zovšeobecňovať a prijímať účinné opatre-
nia na odstránenie zistených nedostatkov. 

http://www.minedu.sk/vychovne-psychologicke-a-
http://www.evp.jaslovensko.sk/
http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/
http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/
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e) Využívali sme možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja fi-

nančnej gramotnosti podľa akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre ob-

lasť finančnej gramotnosti zverejnený na http://www.minedu.sk/data/att/9376.pdf. 

f) Zabezpečili sme prostredníctvom poradných orgánov riaditeľa školy, prípadne koordinátora 

pre oblasť finančného vzdelávania interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týka-

júce sa rozvoja finančnej gramotnosti. 

g) Vzdelávanie v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov sme zabezpečovali prostred-

níctvom odborníkov zo štátnych inštitúcií a neštátnych organizácií. 

h) Sledovali sme Správy z testovania finančnej gramotnosti žiakov základných škôl a stred-

ných škôl na webovom sídle https://www.ssiba.sk. 

i) Na podporu finančnej gramotnosti a rozvoja správnych ekonomických návykov sme reali-

zovali program JA Viac ako peniaze s možnosťou získať konzultanta z praxe –www.viac-

akopeniaze.sk. 

j) Na podporu boja proti korupcii sme sa oboznámili s vypracovanou publikáciou Korupcia – 

námety na vyučovanie pre základné a stredné školy, ktorá je dostupná na http://www.stat-

pedu.sk/sk/ v položke vzdelávanie, v ponuke vzdelávacie aktivity – finančné vzdelávanie – 

podporné materiály. 

•  Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.15 Digitálne technológie 
  
a) Vytvárali sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím digitálnych technológií (ďalej len „DT“), ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak 

je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Taktiež sme venovali pozornosť 

rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

b) Venovali sme zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a bezpeč-

nosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu odporú-

čame využívať napríklad tieto webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, 

www.pomoc.sk, www.ovce.sk. 

Zvyšovali sme u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberši-

kany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a in-

ternetu. Rovnako dôležité je vedenie k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a mož-

ností ako sa brániť. 

c) Využívali sme ponuku preventívnych aktivít v oblasti bezpečného internetu ponúkanú cen-

trami PPPaP. 

d) Využívali sme digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ (www.planetavedomosti.sk), 

www.eaktovka.sk a digitálny obsah určený pre stredné odborné školy dostupný na 

http://rsov.iedu.sk/. 

e) Vo výchovno-vzdelávacom procese sme používali portál www.slovakiana.sk, na ktorom sa 

nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria alebo 

virtuálne výstavy, prípadne www.webumenia.sk. 

f) Využívali sme informačný systém z projektu Digiškola, ktorý poskytuje komplexné ná-

stroje na zefektívnenie tvorby ŠkVP pre školy - na webovom sídle www.digiskola.sk. 

g) Oboznámili sme sa s informačným systémom KomposyT www.komposyt.sk, ktorý pozos-

táva z verejnej a vnútornej časti. Verejnú časť KomposyT môže využívať široká verejnosť 

vrátane žiakov a ich rodičov, ktorí hľadajú informácie, ktoré by im mohli byť nápomocné 

http://www.minedu.sk/data/att/9376.pdf
http://www.ssiba.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/
http://www.statpedu.sk/sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.eaktovka.sk/
http://rsov.iedu.sk/
http://www.slovakiana.sk/
http://www.webumenia.sk/
http://www.digiskola.sk/
http://www.komposyt.sk/
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pri výbere strednej školy alebo budúceho povolania. Vnútorná časť informačného systému 

KomposyT je určená pre expertov zamestnaných v systéme výchovného poradenstva a pre-

vencie, umožňuje im administrovať digitálne verzie diagnostických nástrojov a poraden-

ských metodík, používať elektronický kalendár, používať rôzne dokumenty a využívať zoz-

namy zamestnancov a databázy zariadení aktívnych v oblasti výchovného poradenstva 

a prevencie. 

h) V súvislosti s rozvojom IT sektoru zmenami v systéme vzdelávania a to hlavne zvýšením 

kvality informatického vzdelávania, matematického, prírodovedného a technického vzde-

lávania so zameraním na IKT, motiváciou žiakov k štúdiu informatiky a IKT a rozvojom 

vedeckých kompetencií sme žiakov zapájali do aktivít uskutočňovaných v rámci aktuálneho 

národného projektu „IT Akadémie – vzdelávanie pre 21. storočie“ realizovaného Centrom 

vedecko-technických informácií SR, ktorého cieľom je vzdelávanie a príprava mladých 

ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zamera-

ním na informatiku a IKT (http://www.itakademia.sk). 

•  Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.16 Neformálne vzdelávanie 
 

a) Prepájali sme formálne vzdelávanie s neformálnym, primerane potrebám k napĺňaniu vzde-

lávacieho procesu, podporovať účasť žiakov na diskusiách a dialógoch v oblasti participácie 

mládeže a aktívneho občianstva, špecificky so zameraním na štruktúrovaný dialóg. 

b) Umožnili sme žiakom účasť na akreditovaných vzdelávacích podujatiach, ktoré zabezpe-

čuje IUVENTA a ďalšie mládežnícke organizácie a umožniť im získať dôležité kompeten-

cie pre život a prax – na www.iuventa.sk, www.zipcem.sk, www.mladez.sk, www.rmzk.sk, 

www.rmkk.sk, www.rmpk.sk. 

c) Podporovali sme činnosť žiackych školských rád, stretnutia členov a koordinátorov žiac-

kych školských rád navzájom, s cieľom výmeny a vzájomnej výmeny pozitívnych skúse-

ností na aktívnu participáciu a aktívne občianstvo vo verejnom sektore. 

d) Zapojili sme sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja ob-

čianskych kompetencií a výchovy a vzdelávania k aktívnemu občianstvu a občianskej an-

gažovanosti detí a mládeže prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych me-

tód do výučby a do extrakurikulárnych školských aktivít - na www.ipao.sk. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.17 Prezentácia školy 

 
a) Podporovali sme organizovanie odborných podujatí s cieľom prezentácie školy, aktualizo-

vať marketingový plán na propagáciu školy a školských vzdelávacích programov. 

b) Spracovali sme sprievodné aktivity pre popularizáciu vedy a techniky „Týždeň vedy a tech-

niky na Slovensku v roku 2018“  

c) Spolupracovali sme s partnerskou vysokou školou a pokračovali 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.  

d) Spolupracovali sme s Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, so Slovenskou diabetolo-

gickou spoločnosťou SLS. 

http://www.itakademia.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.zipcem.sk/
http://www.mladez.sk/
http://www.rmzk.sk/
http://www.rmzk.sk/
http://www.rmkk.sk/
http://www.rmpk.sk/
http://www.ipao.sk/
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e) Spolupracovali sme so zamestnávateľmi všetkých študijných odborov, hlavne pri zabezpe-

čovaní neformálneho vzdelávania a odbornej praxe žiakov. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

 

1.18 Projekty 
 

a) Pokračovali sme v projektoch rozvíjajúcich spoluprácu so školami v štátoch EÚ a naďalej 

vytvárať príležitosti k podpore globálneho povedomia prostredníctvom mobility mládeže 

do krajín EÚ i mimo nej ( Erasmus+). 

b) Naďalej sme spolupracovali s Iuventou na implementácii projektov a podporovať nefor-

málne vzdelávanie. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. 

1.19 Koncepcie KSK 

a) Pokračovali sme v plnení opatrení vyplývajúcich z materiálov prijatých KSK ako sú: Kon-

cepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Kon-

cepcia rozvoja športu KSK, Koncepcia práce s mládežou KSK na roky 2015-2016, Stratégia 

rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách, Koncepcie rozvoja kreatívnej ekono-

miky a zmeny v školskej legislatíve. 

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti XIV. 

1.20 Spolupráca s vysokými školami 

a) Naďalej spolupracujeme s vysokými školami na území mesta Košíc, hlavne s PF, FF a LF 

UPJŠ, TU Košice. PF UPJŠ zriadila na svojej pôde Klub riaditeľov stredných škôl na vy-

tvorenie komunikačnej platformy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu 

spoločných aktivít realizovaných fakultou a strednými školami. SZŠ sa zapojila do projektu 

Otvorené laboratóriá PF–chémia, biológia, fyzika a zúčastňovať sa na popularizačných 

prednáškach. Škola spolupracovala so Spolkom košických študentov pri UVLaF Košice 

a pravidelne sa zúčastňuje exkurzií na pracoviskách UVLaF Košice. 

b) Škola sa podieľala na zabezpečovaní pribežnej a súvislej pedagogickej praxe poslucháčov 

Prírodovedeckej a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zmluva o spolupráci bola uza-

tvorená v roku 2010 a stále trvá.  

• Všetky akcie sú zachytené v tabuľkách akcií hodnotiacej správy v časti IX. a XIV. 

Z.: vyučujúci, vedúci ŠPK, odborní garanti štud. odborov, triedni uč., výchovný poradca, škol-

ský psychológ, preventista drogových závislostí a sociálno-patologických javov, koordinátor 

environmentálnej výchovy, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor 

ľudských práv, koordinátor humanitných akcií, koordinátor finančnej gramotnosti, koordinátor 

čitateľskej gramotnosti.  
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 

 Počet žiakov školy spolu 537 

 Z toho dievčat 465 

 Počet tried spolu 21 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 503 

 Z toho dievčat 440 

 Počet tried denného štúdia; 20 

 Počet žiakov vo vyššej odbornej forme štúdia  71 

 Z toho dievčat 41 

 Počet tried nadstavbového štúdia 3 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  19 

 Z toho dievčat 15 

 Počet tried pomaturitného štúdia 1 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 34 

 Z toho dievčat 25 

 Počet tried v externej forme štúdia 1 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia – 

 Z toho dievčat – 

 Počet tried večernej formy štúdia – 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  34 

 Z toho dievčat 25 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 1 

 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 7 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení – 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 10 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 12 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

7   v     I. polroku 

4    v   II. polroku 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 4 

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 - 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 18. 9. 2019 schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 

1. ročníka 4-ročného štúdia v jednotlivých odboroch. Uchádzači pri konaní prijímacích skúšok získavali 

body za testy pripravené školou z predmetov určených MZ SR v SZŠ pre školský rok 2019/2020  v sú-

lade 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 9-2019 a body z olympiády z prírodovedných predmetov. 
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 1.kolo PS 2.kolo PS 
Zapísaní 

žiaci 

plán 

Stav k 

15.9.2019 

Prijatí 
kód odbor plán 

Pri-

hlá-

sení 

Pri-

jatí 

Pri-

hlá-

sení 

Pri-

jatí 

5304 M 
asistent  

výživy 
18 30 18 --- --- 18 18 

5311 M 
farmaceutický 

laborant 
24 94 24 --- --- 24 24+1* 

5308 M 
zdravotnícky 

laborant 
50 76 50 --- --- 50 50 

5312 M očný optik 24 37 24 --- --- 24 24+1** 

5358 M 
zubný  

asistent 
24 86 24 --- --- 24 24+1* 

Poznámka: * 1 žiačka prijatá prestupom z dôvodu zmeny bydliska.  

** 1 žiačke povolené opakovanie ročníka  

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  

 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Priemerný prospech za  

školu: 
2,07 2,1 2,04 2,05 1,99 

Priemerný počet vymeška-

ných hodín na žiaka za  

školu: 

90,94 84,79 86,77 88,76 87,60 

Priemerný počet neosprave-

dlnených vymeškaných ho-

dín na žiaka za školu: 

1,14 0,5 0,29  0,45 0,37 

Priemerný počet ospravedl-

nených vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

89,80 84,29 86,48 88,31 87,23 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/2019 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 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

-

d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

-

d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1. 100 18 17,8 34 33,7 46 45,5 2 2,0 8138 80,57 13 0,13 

2. 120 12 10,0 34 28,3 73 60,8 1 0,8 10108 84,23 24 0,2 

3. 107 19 17,8 43 40,2 44 41,1 1 0,9 8269 77,28 11 0,11 

4. 113 20 17,5 39 34,2 54 47,4 0 0 10796 94,71 46 0,41 

Spolu 440 69 15,7 150 34,1 217 49,3 4 0,9 37311 84,41 94 0,21 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/2019 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 2018/2019 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 2018/2019 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
o
če

t 
h
o
-

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o
če

t 
h
o
-

d
ín

 
P

ri
em

er
 n

a 

ži
ak

a 

1.  17 3 17,6 6 35,3 7 41,2 1 5,88 2584 153,12 27 1,59 

2.  –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 

3.  14 1 7,1 0 0 13 92,9 0 0 1328 94,86 60 4,29 

Spolu 31 4 12,9 6 19,4 12 64,5 1 3,23 4182 134,90 87 2,81 
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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
o

če
t 

h
o

-

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

-

d
ín

 
P

ri
em

er
 n

a 

ži
ak

a 

1.  17 3 17,6 10 58,8 4 23,5 0 0 1331 73,94 0 0,00 

2.  –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– 

Spolu 17 3 17,6 10 58,8 4 23,5 0 0 1331 73,94 0 0,00 

 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019 

 

Nemáme záverečné skúšky. 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019 

 

6.1 Celkové hodnotenie 

Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5304 M asistent výživy 16 0 0 0 16 0 

5308 M zdravotnícky laborant 27 0 2 0 29 0 

5311 M farmaceutický laborant 49 0 0 0 49 0 

5358 M zubný asistent 19 0 0 0 19 0 

spolu  111 0 2 0 113 0 
 

 
6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov 
Percentuálna ús-

pešnosť - % 

Anglický jazyk B1 93 56,97 

Anglický jazyk B2 6 67,23 

Nemecký jazyk B1 15 50,88 

Slovenský jazyk a literatúra 114 54,90 
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 93 66,94 % 
Anglický jazyk B2 6 78,33 % 
Nemecký jazyk B1 15 69,67 % 
Slovenský jazyk a literatúra 114 64,66 % 
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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 31 40 34 8 0 2,17 

Anglický ja-

zyk B1 
27 28 36 2 0 2,14 

Anglický ja-

zyk B2 4 1 0 0 0 1,20 

Nemecký ja-

zyk B1 
4 6 5 0 0 2,07 

TČ OZ 36 26 35 14 2 2,29 
PČ OZ 47 48 14 4 0 1,78 

 

6.5 Výsledky maturitných skúšok po OT MS 2018  v šk. roku 2017/2018 –  

september 2018 

 
Kód od-

boru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5304 M asistent výživy 2 0 0 0 2 0 

5311 M farmaceutický laborant 1 0 0 0 1 0 

5312 M očný optik 3 0 0 0 3 0 

spolu  6 0 0 0 6 0 
 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019 

 

Kód od-

boru 
Názov odboru 

PsV PVD P N Spolu 

Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter Denní Exter 

5333 Q 
Diplomovaný rádiologický 

asistent 3 - 5 - 5 - - - 13 - 
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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 2018/2019 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
tried

y 
žiaci 

tried

y 
žiaci 

Trie

dy 
žiaci 

 trie

dy 
žiaci  triedy Žiaci 

5304 M - asistent vý-

živy 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 
republiky pod číslom 

Z35074 2013 OZdV  zo 

dňa 31.7.2013 s účinnos-
ťou od 1. septembra 2013 

začínajúc 1.ročníkom. 

0,5 14 0,5 11 0,5 7 1 16 2,5 48 

5311 M - farmaceutický 

laborant 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 
republiky pod číslom 

Z34709-2013-OZdV 

 zo dňa 30.7.2013 s účin-
nosťou od 1. septembra  

2013 začínajúc 1. roční-

kom. 
 

1 27 1 33 1 34 2 50 5 144 

5312 M – očný optik 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 
republiky pod číslom 

Z35380-2013-OZdV 

 zo dňa 1.8.2013 s účin-
nosťou od 1. septembra  

2013 začínajúc 1. roční-

kom 
 

1 21 0,5 15 1 17 0 0 2,5 53 

5308 M - zdravotnícky la-

borant 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej 
republiky pod číslom 

35558- 

2013-OZdV zo dňa 
1.8.2013 s účinnosťou od 

1. septembra. 2013 začí-

najúc 1.ročníkom. 

1 27 1 30 1 32 1 29 4 118 

5358 M - zubný asistent 

Vydalo Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej 

republiky pod číslom 

Z35009-2013-OZdV 
 zo dňa 30.7.2013 s účin-

nosťou od 1. septembra  

2013 začínajúc 1. roční-
kom. 

 

0,5 15 1 31 0,5 17 1 21 3 84 

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 19 0 0 ---  ---  ---  ---  1 19 

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  22 --- --- 1  15  ---  ---  2 37 

5335 Q – diplomovaný 

optometrista 
OORZ-1661/97 
a 3117/1995-152 

1 34 --- --- --- --- --- --- --- 34 

Celkom 6 179 4 120 4 107 5 116 20 537 
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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 2018/2019 podiel absolventov na trhu 

práce  

 pokra-

čujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba (profe-

sionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2018 

nezamest-

naní 

k 30.9.2018 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 
56 4 0 51 16 127 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 
––––– ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– 

 
spolu 

počet žiakov 56 4 0 51 16 127 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2018/2019 

Kód odboru 

s názvom 

pokračujú 

v štúdiu 

vojenská  

služba 

(profesio-

nálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2018 

Nezamestnaní 

k 30.9.2018 
celkom 

5304 M 

asistent výživy 
10 0 5 1 16 

5308 M 

zdravotnícky laborant 10 0 17 2 29 

5311 M  

farmaceutický laborant 30 0 17 2 49 

5358 M  

zubný asistent 7 0 11 1 19 

5333 Q 

diplomovaný rádiolo-

gický asistent 
0 0 13 0 13 

 

 
VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov 

školy  
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých interných pedagogických zamestnancov 

do 30 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 nad 66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný vek 

1 14 11 16 3 5 50 47,61 

1 13 8 14 3 2 41  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov (interných aj externých) 

Počet všetkých 

učiteľov: 148 

 

z toho externých 98 

interných kvalifikovaných 50 

interných nekvalifikovaných -- 

doplňujúcich si kvalifikáciu -- 

s 1. atestáciou 14 

s 2. atestáciou 15 

s vedecko-akademickou hodnosťou 4 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 3,57 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2018/2019 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet 

hodín 

% Počet hodín % 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety 
417 417 100 0 0 

Odborné  1263 1263 100 0 0 

Spolu  1680 1680 100 0 0 
 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
  

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov  osvedče-

nie, certifikátu 
Počet učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 

1 učiteľa 

adaptačné 
SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

Osvedčenie o ukon-

čení adaptačného  

vzdelávania 
2 0 

funkčné MPC PO  2 0 

aktualizačné – 

prípravné atestačné  
Osvedčenie o ukon-

čení aktualizačného 

vzdelávania 
8 0 

inovačné MPC PO 
Osvedčenie o ukon-

čení inovačného 

vzdelávania 
2 0 

aktualizačné – 

prípravné atestačné 
RC MPC Košice 

Osvedčenie o ukon-

čení aktualizačného 

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). 

 

  

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 61-65 rokov všetkých vek 

Počet: 2 0 4 6 4 1 17 51,59 

z toho 

žien: 
1 0 3 5 3 1 13 53,77 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa 4 

so stredoškolským vzdelaním 13 
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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 

Ema Mit-

rová – I. FL 
7.2.2019 Ema Mitrová – I. FL   

2. 

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 

Školské 

kolo – 23 

žiakov 22. 11.2018       

3. 

Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku 

Školské 

kolo – 8 

žiakov 
22. 11.2018 

 

    

4. 

Olympiáda zo 

slovenského 

jazyka a litera-

túry 

Školské  

kolo – 26 

žiakov 

26.11. 2018 

     

5. 
Biblická 

olympiáda 

Okresné 

kolo 
 21. 3. 2019  

    

6. 
Chemická 

olympiáda 

Kat. C pre 

I. roč. – 31 

žiakov 

15.4.2019   

 

7. 
Hviezdosla-

vov Kubín  

Školské 

kolo – 23 

žiakov 

6.3.2019 

 

 

 
 

8. SOČ 

 

Školské 

kolo 

5.3.2019 – 

22 žiakov 

. 

18.3.2019 

Obvodné 

kolo – 14 

žiakov, 7 

prác 

5. 4. 2019 

Ondíková Barbora 

(II.ZL) 

Norbert Emödi (III.FL) 

Natália Farkašová 

Denisa Brodová(III.FL) 

1 práca 

Postup do celosloven-

ského kola 

23. – 26. apríl 2019 

Ondíková Barbora 

(II.ZL) 

Norbert Emödi 

(III.FL) 

1 práca 
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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 vedo-

mostná  

súťaž EXPERT 

I. – IV. ročník  – 54 žiakov 29. 11. 2018   
(22 úspešných rie-

šiteľov) 
 

2. 
i – BOBOR  

(on – line) 
I. – IV. ročník, 68 žiakov 

13.11. a 15.11. 

2018 
 

 10 úspešných rie-

šiteľov 

158. – 186. Proko-

pová Emma II. FL 

 

3. 
Medzinárodná  mate-

matická súťaž KLO-

KAN 

 

I. – IV. ročník – 39 žiakov 

 

19. 3. 2018 

 Emma Prokopová 

(8 úspešných rieši-

teľov) 

 

4. 

IT FITNESS TEST 

2019 ako súčasť  Eu-

rópskej kampane e-

Skills for Jobs 

žiaci 1. a 2. ročníka  
jún 2019 

 

  

 

5. 

 

Labakadémia – 

školské kolo 
3 žiačky IV. roč. 

 

16.10.2018 

 

 Viktória Medve-

cová, Anderková 

Lenka, Hudače-

ková Helena 

 

6. 
Best in English – me-

dzinárodná online sú-

ťaž 

 

Overenie vedomostí     a zruč-

ností - 13  žiakov 

 

30.11.2018 

  

účasť 

7. 

 

Best in Deutsch – me-

dzinárodná online sú-

ťaž 

 

 

Overenie vedomostí a 

zručností  - 13 žiakov 

23.11.2018   účasť 
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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.  
RTVS  Košice 

Rádio Regina  

LIV pri osteoporóze 

22.-23.3.2019 
Prezentácia odboru 

AV 

Aktívna účasť   

PaedDr. Hribová 

Mgr. Vozárová 

2.  
Odborný seminár pre 

pracovníkov v škol-

skom stravovaní  

30.8.2018 
Prezentácia odboru 

AV 

Aktívna účasť    

Mgr. Vozárová 

PaedDr. Vasilíková 

3.  

RTVS  Košice 

Rádio Regina  

Svetový deň výživyod-

bor Asistent výživy 

24.2.2019 
Prezentácia odboru 

AV 

Aktívna účasť   

PaedDr. Hribová 

4.  
Edukačná činnosť 

žiakov odboru ZUA 

Deň ústneho zdravia 

13. 5. 2019 

Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 

ZUA 

Bc. Goleňová a žiaci  

III. ZUA 

5.  
Edukačná činnosť 

žiakov odboru ZUA 

Hygiena ústnej dutiny 

13. 5. 2019 

Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 

III. ZUA, ŠI 

žiaci I. a II. ročníka 

6.  

Edukačná činnosť 

žiakov odboru ZUA 

v SOU Gemerská Hy-

giena ústnej dutiny 

13. 2. 2019 

Edukačná činnosť  

a prezentácia odboru 

ZUA  

Bc. Goleňová a žiaci ZUA  

7.  

Školské stravovanie 

v praxi, alebo prečo 

je dobré obedovať 

v školskej jedálni  

ZŠ Družicová 

13.3.2019 

Edukačná činnosť pre 

širokú verejnosť – pro-

pagácia odboru AV 

PaedDr. Vozárová a  

150 žiakov  

8.  

Regionálny odborný 

deň – medicínsko 

technických pracovní-

kov – aktívna účasť 

žiakov AV, FL, ZL 

15.2.2018 

Aktivita stavovskej or-

ganizácie Medicínsko 

– technických pracov-

níkov  

1 žiak-  aktívna účasť , za-

bezpečenie – 

 Mgr. Tarhaničová 

9.  
Zdravý životný štýl  

ako nástroj politiky 

zdravia 

19.3.2019 

10.4.2019 

V spolupráci s  EUKE, 

Podnikovo - hospodár-

skou fakultou v Koši-

ciach realizovaný pro-

jekt zameraný na 

zdravý životný štýl 

PaedDr. Vasilíková PaedDr. 

Hríbová 

a žiaci odboru asistent  

výživy 

96 žiakov 

10.  

Kurz lektorov 

STOBu 

(kurz na znižovanie 

hmotnosti na princípe 

KBT) 

16.-17.3.2019 
Edukačná a osvetová 

činnosť 

PaedDr. Vasilíková 

CPLO Košice 

11.  

Deň výživy 

Výživa pri športe 

(odborná prednáška 

OŠG Užhorodská) 

12.10.2018 

Prezentácia odboru 

AV, SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

27 žiakov 

12.  
Rozhlasová kvapka 

krvi - dobrovoľné da-

rovanie krvi 

september 2018 

RTVS a SZŠ, Rádio 

Regina Moyzesova 17, 

Košice 

MUDr. Hamráková , 

 9 žiakov 

13.  
Projekt - Pomáhame 

potravinami 
18.10.2018 6 žiakov MUDr. Hamráková 

14.  
Študentská kvapka 

krvi 
25.10.2018 30 žiakov darovalo krv MUDr. Hamráková 

15.  
Valentínska kvapka 

krvi 

 

8. 3.2018 účasť 22 žiakov MUDr. Hamráková 
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16.  
Celoslovenská 

zbierka SČK 

 

apríl 2018 účasť13 žiakov MUDr. Hamráková 

17.  
Súťaž družstiev PP 

pre SŠ 
30.5.2018 

účasť 6 žiakov –  

6. miesto 
MUDr. Hamráková 

18.  Dejiny tvoríš ty! 5.10.2018 
UPJŠ Košice, katedra 

histórie FF 

PhDr .Rusinková 

Mgr. Výrostová -55 žiakov 

19.  PRO-EDUCO 6.12.2018  
RNDr. Čornaničová – 100 

žiakov 

20.  
Otvorenie Mestečka 

povolaní 

od 1. 12. 2017 –  

do 31. 12. 2018 

 

Expozícia Aupark VP - RNDr. Čornaničová 

21.  
Správna voľba povo-

lania 
23. 10. – 24. 10. 2018 Príležitosť k úspechu VP - RNDr. Čornaničová 

22.  
Deň otvorených dverí 

- SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

7.11.2018 

Prezentácia odborov  

SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

352 návštevníkov 

23.  

DILATECH –  Dni 

laboratórnych techno-

lógií – aktivita v rámci 

Týždňa vedy a tech-

niky 

5. 11. – 9. 11. 2018 

 

Propagácia vedy 

a techniky – pred-

nášky, ukážky práce 

žiakov v školských la-

boratóriách 

RNDr. Abdi, PaedDr. Vasi-

líková, RNDr. Bučková, 

RNDr. Potomová, Ing. 

Brečková, Bc. Goleňová,         

Mgr. Kužmová – 

190 žiakov –  všetky odbory 

24.  

Účasť – nesúťažné vy-

stúpenia -Študentská 

vedecká odborná kon-

ferencia –PF  UPJŠ  

november 2018 

Aktívna účasť žiačok 

s príspevkami v oblasti 

chémie a výživy, resp. 

ŽP 

RNDr. Stupáková, PhD. –  

1 žiačka 

25.  Vznik I. ČSR 25.10.2018 a 14.11.2018 Kunsthalle Košice 
PhDr .Rusinková 

Mgr. Výrostová – 54 žiakov 

26.  
Školský ples,  

Spoločenský pavilón, 

Košice 

január 2019 
ŽŠR pri SZŠ, Moyze-

sova 17, Košice 
Mgr. Jakubová – 240 žiakov   

27.  
Simulované voľby do 

Európskeho parla-

mentu 

7.5.2019 
Moyzesova 17, 

Košice 
Mgr. Göblová -192 žiakov 

28.  
14.odborný kongres 

očných optikov a opto-

metristov, Jasná 

19. - 21.10.2018 

účasť žiakov na odbor-

ných prednáškach 

a workshopoch 

34 žiakov odboru DOM 

29.  
ANGIS – konferencia 

farmaceutov a laboran-

tov 

12.  – 13.4. 2019 
Kongresová hala  

Double Tree, Košice 
RNDr. Potomová -14 žiakov 

30.  

Exkurzia Sereď – 

Bratislava (Múzeum 

holokaustu v Seredi, 

NRSR, Devín 

15. - 16. 5. 2019 

Sereď – Bratislava 

(Múzeum holokaustu 

v Seredi, NRSR, Devín 

Mgr. Göblová, Mgr. Výros-

tová 

31.  
Príspevok do časopisu 

„ Teória a prax“  - far-

maceutický laborant 

priebežne  Členovia PK FL 

32.  
Exkurzia v UNSS Ko-

šice  
16.5.2019 

Workshop o pomôc-

kach pre nevidiacich 
32 žiakov odboru OO 

33.  
Exkurzia vo Firme 

DANAE Žilina 
23.5.2019 

Workshop spojený 

s prehliadkou výroby 

okuliarových šošoviek 

14 žiakov OO 

 

 

  



 - 38 - 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový fi-

nančný príspe-

vok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

 Food Ethos Educa-

tion in schools 
 8 016 €  

Medzinárodný pro-

jekt Erasmus+ 

„Spoločenská zodpo-

vednosť firiem 

v kontexte marketin-

gového nástroja 

v uzavretom cykle 

potravinového re-

ťazca“-  

   

V spolupráci 

s  EUKE, Podni-

kovo - hospodár-

skou fakultou 

v Košiciach reali-

zovaný projekt za-

meraný na zdravý 

životný štýl 

Detská škola obezity 

DFN Metabolická 

ambulancia 

   

(spolupráca pri or-

ganizovaní poduja-

tia projektu) 

Skríning kognitívnych 
funkcií u pacientov 
s metabolickým syn-
drómom na Sloven-
sku. KOGNIMET-SK 

   

V spolupráci s Far-

maceutickou fa-

kultou UK v Brati-

slave Katedra far-

makológie a toxi-

kológie 

Národný projekt IT 
Akadémia – vzdelá-
vanie pre 21. storo-
čie 

   

V spolupráci s Prí-

rodovedeckou fa-

kultou Univerzity 

Pavla Jozefa Šafá-

rika v Košiciach 

„Zdravý životný štýl 

ako nástroj politiky 

zdravia“  

   

V spolupráci 

s  EUKE, Podni-

kovo - hospodár-

skou fakultou 

v Košiciach reali-

zovaný projekt za-

meraný na zdravý 

životný štýl 

 

V sledovanom monitorovacom období bolo odučených 1874 vyučovacích hodín, na ktorých 

boli overované vytvorené metodické príručky/postupy, učebné texty a učebné materiály vy-

tvorené počas realizácie projektu: 

Všeobecnovzdelávacie predmety:  554 

Anglický jazyk – 22, Dejepis – 277, Fyzika – 26, Chémia – 4, Informatika – 113, Matematika 

– 89, Slovenský jazyk a literatúra – 23 

Odborné medicínske predmety: 107 

Anatómia a fyziológia – 72, Patológia a klinika chorôb – 35 

Odborné predmety v jednotlivých študijných odboroch: 

asistent výživy (113): Biochémia a potravinárska chémia – 20, Liečebná výživa – klinická od-

borná prax - 45, Technológia prípravy pokrmov - 48 

farmaceutický laborant (922): Farmaceutická botanika – 18, Farmaceutická chémia a analýza 

liečiv – 632, 

Farmakognózia a fytoterapia – 65, Príprava liekov – 207 

zdravotnícky laborant (30): Histológia a histologická technika – 6, Laboratórna technika – 26 

očný optik (87): Cvičenia v optických laboratóriách – 72, Okuliarová technika – 15 

zubný technik (61): Zhotovovanie stomatologických protéz –61 
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

v školskom roku 2018/2019.  

 

V školskom roku 2018/2019 škola nemala tematickú ani hĺbkovú inšpekciu.  

 

 

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 Ekonomickej univerzity v Košiciach a dvoch v triedach 

Gymnázia Šrobárova v Košiciach. 

 

V školskom roku 2018/2019 škola zakúpila: 

Kuchynský nábytok – do odbornej učebne prípravy pokrmov  

Laboratórne a zubolekárske prístroje  – v celkovej sume cca 42 000 €. 

Chemikálie, farmaceutické výrobky, zdravotnícky spotrebný materiál  a laboratórne sklo pre študijné 

odbory zdravotnícky laborant, farmaceutický laborant, zubný technik a zubný asistent. 

Laboratórne stoličky pre odborné učebne a laboratória. 

Elektronické zámky na šatňové skrinky 

V školskom roku 2018/2019 sa v triedach postupne menia nefunkčné neónové panely za úsporne  led 

panely s vyššou svietivosťou. Dokončená bola vonkajšia posilňovňa (fitpark) položením gumovej 

dlažby. 

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 Essilor 

Slovakia Bratislava opätovne zapožičala škole bezšablónový brúsiaci automat typ KAPA, ktorý sa vy-

užíva 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. Zároveň škola bezplatne získala automatický ana-

lyzátor pre študijný odbor zdravotnícky laborant. 

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. 2018 
v tis.(€) 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov  
• mzdy a odvody 

• energie, materiál a služby       

1 496,889  

1 155,701 

   379,117 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa fi-

nancovaných aktivít: 
• mzdy a odvody 

• energie, materiál a služby       

 

     9,286 

     3,320 

     5,966 

Nenormatívny príspevok na učebnice (§ 4ad zákona*)      3,420 

Nenormatívny príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (§4ab zákona*) (Lyžiarsky výcvikový 

kurz) 
     8,655 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo 

školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces [§ 2 ods. 1 písm. c), § 

2 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších pred-

pisov 

    0,398 

 

Celkové finančné zdroje v roku 2018:  1521 638 €  

Uvedené finančné prostriedky boli použité na: 

➢ mzdové náklady v sume:           1 155, 701 tis. € 

 - z toho: mzdy:    822,755 tis. € 

       - odvody do poisťovní:   332,946 tis. € 

➢ prevádzkové náklady v sume:    379,117 tis. € 

       - z toho:  - na energie     16,954 tis. € 

         - teplo:      40,247 tis. €  

      výchovno-vzdelávací proces:          75,838 tis. € 

        vzdelávanie učiteľov:        0,537 tis. € 

- príspevok na učebnice:        3,420 tis. € 

 

          

 

Na vzdelávacie poukazy boli pre školu poukázané finančné prostriedky v sume 9286 tis. €.  

 

Škola mala v kalendárnom roku 2018 aj vlastné príjmy (nedaňové príjmy) vo výške 3.409 € za 

prenájom nebytových priestorov pre fyzické a právnické osoby (automaty na teplé a studené 

nápoje). 

Škola mala v kalendárnom roku 2018 prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov 

VUC – 360 €. 

Podrobný rozpis čerpania finančných prostriedkov je uvedený vo Výkaze k správe o hospodá-

rení za rok 2018 (www.vykazy.sk). 
 

 

 Na hmotnom zabezpečení a zveľaďovaní školských priestorov a  výchovno –vzdeláva-

cieho procesu sa dobrovoľne podieľalo Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole, 

Moyzesova 17 v Košiciach, ktoré zhromažďuje finančné príspevky získané od rodičov a spon-

zorov. Sumou 5873, 92 eur finančne prispelo na školskú i mimoškolskú činnosť žiakov školy - 

olympiády, SOČ, exkurzie žiakov, technické vybavenie školy, maturitné skúšky, propagáciu 

http://www.vykazy.sk/
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školy, športovú činnosť, podporu a odmeny výborných žiakov a úspešných reprezentantov 

školy. 

 Čerpanie prostriedkov prebiehalo v súlade s plánom. Finančné prostriedky sa v koneč-

nom súčte neprečerpali.   

 

 

Kultúrne poukazy boli vydané v počte:  

- 48 učiteľom, 

- 494 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 

 540 286 14 

 

Názov 

Počet  

prihlá-

sených 

žiakov 

Vedúci krúžku 
Vyhodnotenie ús-

pešnosti krúžku 

Botanický krúžok 13 Mgr. Lucia Slivkárová Pracoval úspešne  

Cvičná firma 17 Mgr. Brygida Wojtas Pracoval úspešne  

Eko - krúžok 19 RNDr. Hedviga Pálmaiová Pracoval úspešne  

Gitara 27 Ing. Xénia Brečková Pracoval úspešne  

História okuliarov 34 Mgr. Andrej Slaninka Pracoval úspešne  

Chémia ma baví 17 RNDr. Silvia Čornaničová Pracoval úspešne  

Krúžok autoškoly 1 PaedDr. Peter Petrov Pracoval úspešne  

Krúžok historický 25 Mgr. Milena Výrostová Pracoval úspešne  

Krúžok SOČ 14 RNDr. Viktória Stupáková, PhD. Pracoval úspešne  

Matematika pre každého 9 RNDr. Ingrid Šnajderová Pracoval úspešne  

Mladý rádiológ 25 Mgr. Monika Kravcová Pracoval úspešne  

Projektový krúžok ERAZMUS + 13 Mgr. Lenka Bálintová Pracoval úspešne  

Spoločenské aktivity 12 RNDr. Karin Potomová Pracoval úspešne  

Športový krúžok 15 Jakub Siladi Pracoval úspešne  

Umelecká zručnosť 20 Mgr. Alena Kužmová Pracoval úspešne  

Z každého rožka troška 9 PaedDr. Blanka Bučková Pracoval úspešne  

Zdravý životný štýl 16 Mgr. Iveta Vozárová Krúžok bol zrušený  

 

 

 

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. ne-

záujem žiakov 

DOD UPJŠ -  v Koši-

ciach 

5.10.2018 

 
 UPJŠ, Košice UPJŠ 

50 žiakov 

IV. roč. 

Prínos, Priblížiť 

žiakom štúdium na 
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UPJŠ a motivovať 

žiakov študovať na 

Slovensku 

17. Celoštátna konferen-

cia Sl. komora med.-

tech. pracovníkov Tren-

čín 

24.4.2018 Trenčín PK FL  

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Odborná prednáška- 

alternatívna čínska me-

dicína 

11. 

a 14.3.2019 
Košice 

PK FL 

Mgr. Slivkárová 
50 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Odborná prednáška – 

Fotoprotekcia – lie-

čebná dermálna kozme-

tika 

6.5.2019 Košice 
PharmDr. 

Lechmanová 
50 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

 

Odborná prednáška zá-

stupcov firmy Dr. Max - 

ČR 

 

21.3.2019 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

RNDr. Poto-

mová 
50žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií  

DOD – UVLF v Koši-

ciach   
    január.2019 Košice 

 

     Odbor FL 

   

 

27 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie 

Odborná exkurzia Phoe-

nixe 

 

13. – 14. 12. 

2018 

Košice PK odb. FL 53 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Odborný kongres oč-

ných optikov a opto-

metristov Slovenska 

v Demänovskej doline 

a Jasnej 

 

19.10.-

21.10.2018 

Demänovská do-

lina, Jasná 
PK odb. OO 

34 žiakov 

DOM 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Živá knižnica 

 
29.5.2019 Košice RNDr. Bučková 

Žiaci I. roč-

níka 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

IT Fitnes test jún 2018 Košice 

RNDr. Bučková 

a RNDr.  

Šnajderová 

Žiaci I. a II. 

roč. 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Divadelná inscenácia 

„Bistro Afrika“ 
29.5.2019 Košice RNDr. Bučková 

Žiaci II. roč-

níka 

Prínos, rozvoj kom-

petencií 

Odborné prednášky zá-

stupcov farmacedniu-

tických firiem 

5.2.2019 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

RNDr.  

Potomová 
53 žiakov 

Prínos, rozvoj kom-

petencií 

Odborná výstava Pra-

godent 

18.-19. 10. 

2018 
Praha PK odb. ZT 20 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Liptovské zubotechnické 

dni 
26.10.2018 Liptovský Mikuláš KZT 6 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Prednáška- ,,Informácie 

ukryté v obrázkoch“ 
31.1.2018 Košice 

RNDr.  

Šnajderová, 

RNDr. Bučková 

Žiaci I. roč-

níka  

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, DT gramotnosti 

Aktívne zapojenie sa do 

aktivity Európsky týž-

deň kódovania Code-

Week 

 

Október 2018 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

RNDr.  

Šnajderová, 

RNDr. Bučková 

Žiaci I. a II. 

ročníka 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, DT gramotnosti 

Vedomostná súťaž Ex-

pert 
29.11.2018 

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

RNDr.  

Šnajderová, 

RNDr. Bučková 

54 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, DT gramotnosti 

Hodina kódu – týždeň 

vzdelávania a informa-

tiky 

4. – 10. 12. 

2018 
Košice 

RNDr.  

Šnajderová, 

RNDr. Bučková 

Žiaci II. roč 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 
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Prednáška firmy 

Bausch na tému – Kon-

taktné šošovky 
25.10.2018 

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK OO 

32 žiakov - 

OO 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, zodpovednosti 

za svoje zdravie 

Kongres očných optikov 

Brno OPTA 2019 
8.3.-11.3.2019 Brno PK OO 

2 učitelia 

 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, zodpovednosti 

za svoje zdravie 

Súťaž v čitateľskej gra-

motnosti 
 

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK SJL Žiaci II. roč. 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

OPTA 2018 Brno – náv-

števa medzinárodného 

veľtrhu  

9.3.2019 Brno PK OO 

34 žiakov 

DOM 

 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, 

Svetový deň zraku Essi-

lor 
11.10.2018 Košice PK OO 4 žiaci OO Meranie zraku, 

Európsky deň jazykov 

– zapojenie sa do celo-

svetovej kampane 

26.9.2018 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

PK jazyk a ko-

munikácia, vyu-

čujúci cudzích 

jazykov 

120 žiakov 

SZŠ 

Rozvoj jazykových 

a komunikačných 

kompetencií 

Okuliarové šošovky – 

prednáška Essilor 
3.12.2018 

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK OO 

15 žiakov 

OO 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, 

Povrchové úpravy šošo-

viek – prednáška Essi-

lor 

7.12.2018          Košice PK OO 
17 žiakov 

OO 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, 

15. Medzinárodný veľ-

trh cvičných firiem kra-

jín V4 – aktívna účasť na 

súťaži v rámci cvičnej 

firmy 

17. – 

18.10.2018 

Spoločenský  

pavilón, Košice 

Mgr. Wojtas 

Mgr. Bálintová 
7 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

 

Deň otvorených dverí 

na TUKE, Košice 
24.10.2018 TUKE, Košice 

RNDr.  

Čornaničová 

žiaci IV. 

ročníka 

Prínos, rozvoj tvori-

vého myslenia, 

stanovovanie cie-

ľov, organizačný 

rozvoj 

Odborné školenie ana-

lýza modelu – práca s pa-

ralometrom. 

 

19.11. 2018 
Košice 

PK ZT 

Firma Bredent 

Mgr.  

Vančišin 

20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

Odborné školenie - fle-

xibilné  protézy 
12.3.2019 Košice 

PK ZT 

Firma Dentin - 

Ing. Mladý 

17 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

Stomatologické dni 20.10.2018 Prešov PK ZuA 17 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

Exkurzia na klinike den-

tálnej hygieny 
20.10.2018 Prešov PK ZuA 17 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

Košické dentálne dni 11.4.2019 Košice PK ZT 17 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

Košické stomatologické 

dni 
12.4.2018 Košice PK ZuA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj od-

borných kompeten-

cií, reálne prepoje-

nie teórie a praxe 

Deň zdravia VSE 29.4.2019 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PK odboru OO 

2 žiaci –III. 

OO 

Prínos v oblasti 

práce 
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s okuliarovými šo-

šovkami, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe 

Výživa stomických pa-

cientov – prednášajúci 

Mgr. Chovancová 

9.4.2019 UNLP Tr. SNP1    Odbor AV 

16 žiakov + 

PaedDr. Hri-

bová 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a zdravie 

Technické múzeum ex-

pozícia – Pravdivo 

o nepravých zuboch 

25.6.2019 Košice 

Slovenské tech-

nické múzeum 

Hlavná 88, 040 

01Košice 

17 žiakov – 

Mgr. Kuž-

mová 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a zdravie 

 Hygiena a skvalitňova-

nie práce na OLVaS 

 

30.4.2019 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

    Odbor AV 

Ing. Findriková 

PaedDr. Hri-

bová 

7 žiakov  

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a zdravie 

Výživa gerontologic-

kých pacientov - pred-

nášajúci K. Zubková  

16.3.2019 
Letecká vojenská 

nemocnica 
  Odbor AV 28 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a podpora 

zdravia 

Detská škola obezity 
14.3.2019 -

21.3.2019 

UN L Pasteura Ko-

šice 

Centrum pre 

liečbu detských 

metabolických 

porúch Košice 

10 žiakov 

AV +   30 

detí s Obezi-

tou 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a zdravie 

Odborná exkurzia 

Zlatá studňa a.s. Široké 
29.1.2019 Široké    Odbor AV 

18 žiakov+ 2 

učitelia 

Prínos, personálne,  

kompetencie, prak-

tické zručnosti, 

hosp. a racionálne 

využívanie potravín  

so zameraním na 

podporu zdravia 

Deň výživy – odborná 

prednáška PaedDr. Vasi-

líková – Výživa pri 

športe 
15.10.2018 

Osemročné špor-

tové gymnázium, 

Užhorodská Košice 

 
Odbor AV 

 

 

2 žiaci 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a zdravie 

Enterálna výživa a výži-

vové prípravky pri vy-

braných ochoreniach 

a malnutričných stavoch 

 

28.11.2018 

 

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

   Odbor AV 

Ing. Findriková 

 

23 žiakov  

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a zdravie 

Enterálna výživa a výži-

vové prípravky pri vy-

braných ochoreniach 

a malnutričných stavoch 

4.12.2018 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

    Odbor AV 

Ing. Findriková 
12 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  
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 kompetencie, so-

ciálne zručností a 

zdravie 

Odborná exkurzia  

Bardelovské kúpele a.s. 
20.3.2019 Košice 

    Odbor AV 

PaedDr. Hribová 

Mgr. Vozárová 

23 žiakov 

Prínos, personálne,  

kompetencie, prak-

tické zručnosti, 

hosp. a racionálne 

využívanie potravín  

so zameraním na 

podporu zdravia 

Odborná exkurzia v Bo-

tanickej záhrade v Koši-

ciach 

  7.6.2019 
Botanická záhrada, 

Košice 

Slivkárová 

Potomová 
I. FL 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj od-

borných kompeten-

cií 

Odborná exkurzia 

v zdravotníckom zaria-

dení UNLP (OLVaS, 

mliečna kuchyňa, meta-

bolická ambulancia) 

   

 27.3.2019 

UN L. Pasteura Ko-

šice  

     

AV 

16 žiakov 

odboru AV 

PaedDr. Va-

siliková 

Prínos,  personálne,  

kompetencie, so-

ciálne zručností a 

podpora zdravia 

Exkurzia biopotravín 

Biotrend a Bylinkár v 

Košiciach 

 

27.6.2019 Biopotraviny 

  odbor AV 

PaedDr. Hrí-

bová 

9 žiakov 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, perso-

nálne,  kompeten-

cie, sociálne zruč-

ností a podpora 

zdravia 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizá-

tor 

Počet zúčas-

tnených žia-

kov 

Prínos resp. 

nezáujem žia-

kov 
DŠS SŠ KSK v plávaní 

Regionálne kolo – 4. 

miesto 

18.1.2019 
SOŠ Učňovská 5 

Košice – Šaca 

CVČ -RCM 

Strojárenská - 

KSK 
1 žiačka 

rozvoj vôľových 

vlastností 

DŠS volejbal dievčat  

 
2.4.2019 

RCM Strojárenská 

3, Košice 

RCM  

Strojárenská, 

Košice 
9 žiakov 

rozvoj vôľových 

vlastností 

Atletika – regionálne 

kolo 

 

25.4.2019 

 

 

Atletický štadión 

TU, Watsonova 4 

KŠÚ KE, ŠÚV 

Jakobyho 15, 

KE 

7 žiakov 

 

rozvoj vôľových 

vlastností 

Atletika - krajské kolo 3.5.2019 
Atletický štadión 

TU, Watsonova 4 

KŠÚ KE, ŠÚV  

Jakobyho 15, 

KE 
2 žiačky 

rozvoj vôľových 

vlastností 

Školské majstrovstvá 

Slovenska v atletike 
19.6.2018 Nové Zámky MŠVVaSR 1 žiačka 

rozvoj vôľových 

vlastností 

Volejbal – žiačky SŠ 

regionálne kolo 

5. 3. 2019 

 
 SASŠ 9 žiačok 

rozvoj kolektív-

neho cítenia 

Nohejbal – regionálne fi-

nále 

 

26.10.2018 

 

 

SOŠ Šaca 

 

 

CVČ RCM 

Strojárenská, 

KE 

3 chlapci 

 

rozvoj kolektív-

neho cítenia 

Stolný tenis –regionálne 

kolo dievčat 
16.10.2018 

HA, Južná trieda 

10, KE 

CVČ RCM 

Strojárenská, 

KE 

4 žiačky 

rozvoj kolektív-

neho cítenia 

Stolný tenis –regionálne 

kolo chlapcov 
17.10.2018 

HA, Južná trieda 

10, KE 

CVČ RCM 

Strojárenská, 

KE 

3 žiaci 

rozvoj kolektív-

neho cítenia 
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VSE CITY RUN 2.5.2019 Dolná brána, KE  15 žiakov 

podpora humanit-

ných a spoločen-

ských aktivít 

KŠO v stolnom tenise 3.6.2019 
HA, Južná trieda 

10, KE 

CVČ RCM 

Strojárenská, 

KE 

3 žiaci 

podpora humanit-

ných a spoločen-

ských aktivít 

Bedminton – základné a 

regionálne finále 
7.11.2018 

SOŠ železničné Ko-

šice 

CVČ RCM 

Strojárenská, 

KE 

7. miest 

2 žiačky 

Šport ako súčasť 

životného štýlu 

Lyžiarsky kurz   Tatran-

ská Lomnica 

11.2.2019-

25.2.2019 
Tatranská Lomnica 

SZŠ  

Moyzesova 17,  

Košice Mgr. 

Bachanová 

 52 žiakov        

 I. roč. 

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-

častne-

ných žia-

kov 

Prínos resp. ne-

záujem žiakov 

Kam na VŠ? 7.2.2019 Hotel Centrum VP, KP 95 žiakov 

Informácie pre žia-

kov o uplatnení sa na 

trhu práce a štúdiu 

na VŠ 

DOD UPJŠ 5.10.2018 LF UPJŠ VP. KP 50 žiakov 
Priblížiť žiakom štú-

dium na UPJŠ 

Historicko- pozná-

vacia exkurzia – 

Krakow 

  

  Jún 2018 

Krakow – Os-

vienčim - Wie-

licka 

PK CUJ 44 

Prínos, prevencia 

proti rasizmu, xeno-

fóbii a antisemitizmu 

Adaptačný kurz – 

prednáška a psy-

chologické hry 

4. 9.- 

7.9.2018 

ŠI, Považská 7, 

KE 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice  

99 žiakov 

Prínos , rozvoj ko-

munikačných, kul-

túrnych kompetencií 

Besedy so žiakmi 

na  témy VMR 

druhý polrok 

2018/2019 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

Koordinátor 

pre VMR 

Žiaci I. až IV. 

roč. 

 

Prínos,  personálne,  

kompetencie, so-

ciálne zručností, ko-

munikatívne kompe-

tencie, 

Odborná pred-

náška na tému: 

Sme pripravení na 

manželstvo?” s 

prizvaným odbor-

níkom  

17.12.2018 

SZŠ, 

 Moyzesova 17, 

Košice 

Prednášajúci  

Ing. Nováková 

Koordinátor 

pre VMR 

Žiaci IV. roč. 

Prínos, rozvoj komu-

nikatívne kompeten-

cie, personálne k. 

Interaktívnej pred-

náška na tému: 

„Mozog náš kaž-

dodenný“ 

13.3.2019 

Zasadačka 

RUVZ, 

Košice 

Regionálny 

úrad verejného 

zdravotníctva 

v Košiciach -

MUDr. Jana 

Kollárová 

I. ročník 

73 žiakov 

Aktivity zamerané 

na problematiku 

mentálneho zdravia, 

kognitívny tréning 

mozgu a tvorivé ak-

tivity určené pre štu-

dentov 
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Odborná pred-

náška na tému: 

Vzťahy a hodnoty 

môjho života s 

prizvaným odbor-

níkom  

 

    4. 6. 2018 

    5 .6. 2018 
Považská 7, ŠI 

Prednášajúci:   

Mgr. Škurla 

Koordinátor 

pre VMR  

Žiaci I. roč. 

 Žiaci II. roč. 

Prínos, rozvoj  spo-

loč., sociálnych 

zručností a zdravia 

personálne kompe-

tencie,  

Odborné podujatie 

s prizvanými od-

borníkmi z krízo-

vého centra 

Dorka 

 25.6.2019 

 

Školský inter-

nát, Považská 7 

Koordinátor 

pre VMR, ria-

diteľ  

krízového cen-

tra Dorka 

Všetky tretie 

ročníky 

Prínos, rozvoj perso-

nálnych kompeten-

cií, sociálne zruč-

nosti, orientácia 

v krízových situá-

ciách  

DNA Day 26.4.2018 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

VP 30 žiakov 

Upriamenie pozor-

nosti na význam 

DNA 

Bezpečne na in-

ternete 
28.5.2019 

ŠI Považská 7, 

Košice 
VP, KDP 

100 žiakov  

I. roč. 

Upozorniť žiakov na 

nebezpečenstvá in-

ternetu 

Prevencia šikano-

vania 
5.6.2019 

ŠI Považská 7, 

Košice 
VP, KDP 119 žiakov 

Senzibilizovať žia-

kov voči prejavom 

šikanovania 

Odborná exkurzia 

v domove soc. 

Služieb Barca Lux 

6.6. a  

7.6.2019 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice  

Koordinátor 

pre VMR, Pa-

edDr.  

Hribová 

 

Žiaci všet-

kých druhého 

ročníka 

 

Prínos, rozvoj komu-

nikatívne kompeten-

cie, osobnostné , so-

ciálne kompetencie 

Medzinárodný 

deň, predčasne 

narodených detí 

15.11.2018 

SZŠ, 

Moyzesova 17, 

Košice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

Ing. Nováková 

III. ročník 

Prínos , rozvoj 

komunikačných, 

kultúrnych , 

morálnych, 

sociálnych 

kompetencií 

Súťaž družstiev 

Prvej pomoci 

(zdravotno-vý-

chovná prednáška) 

30.5.2019 

Gymnázium 

Park mládeže, 

Košice 

SČK 

 
5 žiakov 

Prínos, rozvoj komu-

nikatívne kompeten-

cie, personálne,  

kompetencie, so-

ciálne zručností a 

zdravie 

Hromadný odber 

Študentská 

kvapka krvi  

25.10.2018 Košice SČK 30 žiakov 

Prínos, rozvoj spolo-

čenských, občian-

skych kompetencií, 

výchova k tolerancii 

a empatii 

Imatrikulácia žia-

kov I. ročníka- 

kultúrna akcia 

23.10.2018 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

SZŠ,ŽŠR, ko-

ordinátor ŽŠR, 

študenti III. 

ročníka 

100 žiakov 

Prínos , rozvoj ko-

munikačných, kul-

túrnych kompetencií, 

tímovej práce 

Správna voľba 

povolania – príle-

žitosť k úspechu – 

prezentácia študij-

ných odborov 

školy 

 

23.-24. 10. 

2018 

 

SOŠ Ostrov-

ského, Košice 

 

KSK, RNDr. 

Čornaničová  

 

20 žiakov 

 

Prínos, aktuálny po-

hľad na štúdium na 

SZŠ 

„Svoj život si ria-

diš ty!“ - pred-

náška , praktické 

ukážky PZ a mo-

delové situácie 

23.10.2018 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice  

SZŠ – VP 

a koordinátor 

KDP v spolu-

práci s PZ 

I. ročník -110 

žiakov 

Prínos, rozvoj komu-

nikatívnych kompe-

tencií, personálnych 

kompetencií 



 - 48 - 

Testovanie SCIO 6. -  7. 11.208 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

VP, KP 
100 žiakov 

IV. roč. 

Testovanie základ-

ných zručností 

a schopností žiakov 

„Človek a jeho 

zdravie“ 

- zdravotne- vý-

chovná prednáška, 

poskytovanie PP 

14.11.2018 

SZŠ, 

 Moyzesova 17, 

Košice 

Výchovný po-

radca, 

 Preventista 

drogových zá-

vislostí 

žiaci 

II. ročníka 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych zručností, 

komunikačné zruč-

ností podpora zdra-

via a poskytovania 

PP 

Exkurzia do kniž-

nice LITPARK – 

rozvoj čitateľskej 

gramotnosti 

 

priebežne Litpark PK SJL I. ročník  

Rozvíjanie vzťahu 

k literatúre a umeniu 

v živote mládeže 

Beseda ,,Tweetni 

mi“ 
 Litpark PK SJL  

Rozvíjanie vzťahu 

k literatúre a umeniu 

v živote mládeže 

Premietanie filmu 

,,Je s nami ko-

niec“ 

 Litpark PK SJL  

Rozvíjanie vzťahu 

k literatúre a umeniu 

v živote mládeže 

Kampaň Študent-

ská kvapka krvi – 

aktívna výpomoc 

žiakov 

16.11.2018 
NTS, Trieda 

SNP 1, Košice 

NTS, Trieda 

SNP 1, Košice 
6 žiačok  

Prínos, rozvoj spolo-

čenských, občian-

skych kompetencií, 

výchova k tolerancii 

a empatii 

Veľtrh PRO 

EDUCO -     

prezentácia škôl 

6.12.2018 
Workshop–  

VÚC 

VÚC, RNDr, 

Čornaničová 

VP 

100 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, zodpoved-

nosti 

Konferencia Vý-

chod nie je exit 
28.11.2018 Košice VP, KP  

Konferencia veno-

vaná odchodu ml. 

ľudí z regiónu vých. 

Slovenska 

Mikuláš na onko-

lógii – aktivity pre 

pacientov 

6.12. 2018 UNLP, Košice PK DRA 20 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, rozvoj empa-

tie 

Mikulášska ná-

dielka – školská 

akcia 

6.12. 2018 

SZŠ, 

 Moyzesova 17, 

Košice 

Koordinátor 

ŽŠR Mgr. Ja-

kubová 

žiaci školy 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, rozvoj empa-

tie, úcta k tradíciám 

Recyklohry – odo-

vzdanie elektrood-

padu 

priebežne 

     SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

RNDr.  

Pálmaiová 
Žiaci školy 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, ochrana ži-

vota 

Život v Gulagu 7.6.2019 

     SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

Mgr. Výros-

tová,  

 

Levko Doho-

vič 

II. AV/OO, 

II. ZuA 

Rozvíjanie poznat-

kov o histórii 

Premietanie fil-

mov  a besedy na 

tému Výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

  priebežne 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

Triedni učite-

lia 

I. – IV. roč-

ník 

Rozvíjanie vzťahu 

k manželstvu a ro-

dine, rozvoj občian-

skych kompetencií, 

ochrana života a 

zdravia 

Valentínska 

kvapka krvi  
7.3.2019 

NTS Košice –  

Trieda SNP 1, 

Košice  

NTS Košice –  

Trieda SNP 1, 

Košice 

33 žiakov  

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, ochrana ži-

vota a zdravia 
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Deň narcisov – 

charitatívna akcia 
11.4. 2019 Košice 

MUDr. Hamrá-

ková 
20 žiakov 

Prínos, rozvoj spolo-

čenských a občian-

skych zručností, 

ochrany, zdravia, 

empatie 

Práca PEER akti-

vistov v triedach 
priebežne 

SZŠ, 

 Moyzesova 17, 

Košice 

Mgr. Slivkárová 
30 žiakov   

  FL 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, rozvoj empa-

tie 

Prevencia šikano-

vania – preven-

tívna aktivita  

5.6.2019 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

VP, KDP, 

CPPPS 
110 žiakov  

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, rozvoj empa-

tie 

Prezentácia 

Ozbrojených síl 

Slovenskej repub-

liky 

 10.1.2019 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

VP 
Žiaci IV. roč-

níka 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií 

Rovesnícky peer 

program v pedag. 

psychol. poradni 

priebežne 

2018/2019 

Pedagogicko – 

psychologická 

poradňa, Košice 

KDP- Mgr. 

Slivkárová 

 4 žiaci  

I. a II. roč. 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, rozvoj empa-

tie 

Literárno – histo-

rická exkurzia - 

Kežmarok 

27.9.2018  Kežmarok PK SJL 99  žiakov 

Prínos, rozvoj národ-

ného povedomia 

a hrdosti na históriu 

národa 

Účasť na DOD 

UVLF Košice  
17.1.2018 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

VP, KP, PK 

FL 
26 žiakov 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, rozvoj empa-

tie 

Prednáška - fi-

nančná gramotnosť 

-  Partners Group 

9.11.2017 

SZŠ,  

Moyzesova 17, 

Košice 

Mgr. Šturmová IV. FLA 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, finančnej gra-

motnosti 

Ako si splniť 

svoje sny 
27.5.2019 

CVČ-RCM 

Strojárenská 3 

Košice 

Mgr. Šturmová I. ZL 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych kompe-

tencií, finančnej gra-

motnosti 

Zvyšovanie pove-

domia o očko-

vaní, význam oč-

kovania 

31.5.2019 

SZŠ, 

 Moyzesova 17, 

Košice 

Mgr. Slivkárová, 

RNDr. 

MUDr. J. Kollá-

rová 

116 žiakov 

Prínos, rozvoj spolo-

čenských a občian-

skych zručností, 

podpora zdravia 

Prevencia rakoviny 4.6.2019 ŠI Považská 7 
MUDr. Jana 

Kollárová, Mgr. 

Slivkárová 

žiaci 

 I. roč. 

Prínos, rozvoj spolo-

čenských a občian-

skych zručností, 

podpora zdravia 

Projekt- Linka 

dôvery 
priebežne Košice Mgr. Slivkárová 1 žiak 

Prínos, rozvoj kul-

túrnych kompetencií 

Obchodovanie s 

ľuďmi 
13.3.2019 ŠI Považská 7 

Mgr. Slivkárová, 

RNDr.  

Čornaničová 
III. roč. 

Prínos, rozvoj kul-

túrnych kompetencií 

„My sme tu doma“ 

divadelné predsta-

venie 

19.10.2018 Košice VP, KDP 110 žiakov 

Divadelné predsta-

venie o nebezpečen-

stve extrémizmu 

Bezpečne na inter-

nete 
29.5.2019 

ŠI Považská 7, 

Košice 

Mgr. Slivkárová, 

RNDr.  

Čornaničová 
121 žiakov 

Prínos, rozvoj kul-

túrnych kompetencií 
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Environmentálna 

Výchova 
13.3.2019 

RCM, Strojá-

renská 3, Ko-

šice 

RNDr. Pál-

maiová 
I. ZL 

 

„Tancom proti 

drogám“ 
23.10.2018 Košice 

RNDr. Poto-

mová 
100 žiakov 

Prínos, rozvoj kul-

túrnych kompetencií 

 

Žiacka školská rada: 

ŽŠR na podieľala na tvorbe a príprave (mimo)školských aktivít: 

• Školský ples, 

• 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 vytváraním 

spolupráce a spoznávaním osobitostí každého odboru. 

ŽŠR v školskom roku 2018/2019 neevidovala žiaden závažný problém, ktorý by sa riešil na úrovni žiac-

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

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

skou žiackou radou, žiackymi radami z ostatných škôl Košického kraja a zapája sa do aktivít, ktoré po-

núka 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 manžel-

stvu a rodičovstvu, koord. PDZ a SPJ- koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologic-

kých 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 

 

 
Budova školy so zrekonštruovaným vstupným portálom 

 


