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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 činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40,  041 37  Košice  

Telefónne číslo 055/6221216, 055/6234418 

Faxové číslo 055/6221216 

Elektronická adresa szskosice@kukucinka.sk 

Internetová adresa www.kukucinka.sk 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Riaditeľ školy Anna Hencovská, PhDr. 
055/6224240 

055/6221216 

Zástupcovia riaditeľa 

Milina Rákayová, RNDr. 055/6221216 

Valéria Dluhošová, PhDr. 055/6221216 

Jana Antošová, Mgr.  055/6221216 

Rada  školy 

Dáša Šusterová , PaedDr. – predseda 

Martina Lazarovská Poláčková, Ing. - 

podpredseda 

055/6221216 

 

055/6221216 

Poradný orgán školy Pedagogická rada    

Samosprávny orgán školy 
Rada školy 

Žiacka školská rada 
 

 

 

Certifikát kvality  

  

 V školskom roku 2017/2018 na škole neprebehol dohľadový externý audit, škole 

zanikla možnosť používať značku ISO k 15. 09. 2018.  

  V manažérstve kvality školy pokračuje škola prostredníctvom IRSO – interného 

riadeného systému organizácie. 
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I. Poslanie a vízia  

 
SWOT analýza školy 

 

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme 

identifikovali  pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo 

ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

 

 

Silné stránky: 

 

 kvalifikovaný a zanietený 

pedagogický kolektív, ktorý je 

pripravený pružne reagovať na 

meniace sa podmienky a na potreby 

spoločnosti v príprave budúcich 

zdravotníckych pracovníkov podľa 

požiadaviek praxe, 

 vysoká miera uplatnenia absolventov 

na trhu práce, 

 veľmi dobrá spolupráca 

s odberateľmi, zdravotníckymi 

zariadeniami a inštitúciami, v ktorých 

sa realizuje praktické vyučovanie 

a odborná klinická prax žiakov,  

 uzavretie dohôd  o zriadení 

výučbových základní a o praktickom 

vyučovaní žiakov školy na dobu 

neurčitú, 

 počas praktického vyučovania 

možnosť spoznania viacerých 

systémov práce jednotlivých 

zdravotníckych zariadení a zariadení 

sociálnych služieb (lepšia možnosť 

výberu zamestnania), 

 dobrá spolupráca so stavovskými 

organizáciami  (RKSaPa, RK MTP, 

SK ZZ, RKF), 

 možnosť využívania fondu odbornej 

literatúry a beletrie zo školskej 

knižnice, 

 absolventi školy získaním úplného 

stredného odborného vzdelania majú 

možnosť pokračovať na škole vo 

vyššom odbornom štúdiu v študijných 

odboroch diplomovaná všeobecná 

sestra, diplomovaný fyzioterapeut, 

Slabé stránky: 

 

 obmedzené finančné prostriedky na 

vybavenie odborných učební 

najmodernejšími zdravotníckymi 

pomôckami, 

 priestorové problémy školy 

(nedostatočné kapacitné možnosti 

školy), 

 nepriaznivý demografický vývoj 

obyvateľstva, 

 škola nemá vlastnú jedáleň (žiaci 

majú možnosť stravovania v iných 

zariadeniach v blízkosti školy). 
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resp. v pomaturitnom kvalifikačnom 

štúdiu v študijnom odbore 

zdravotnícky záchranár, 

 veľmi dobrá spolupráca s radou školy 

a  radou rodičov rodičovského 

združenia, 

 veľmi dobrá spolupráca s ostatnými 

výchovno-vzdelávacími inštitúciami, 

so zriaďovateľom,  

 bohatá ponuka mimoškolskej činnosti, 

 sídlo školy, 

 história školy, 

 aktivity žiakov a pedagógov školy. 

 

Príležitosti: 

- uplatnenie absolventov školy 

v zdravotníckych zariadeniach  

a zariadeniach sociálnych služieb, 

- otvorenie nových študijných odborov 

podľa potrieb a požiadaviek praxe, 

- dobrá spolupráca s podobnými 

školami v rámci regiónu i celého 

Slovenska, 

- dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 

- zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce, 

- využívanie aSc agendy –

profesionálneho školského softwéru, 

 

Ohrozenie: 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na obnovu a prevádzku školy, 

 nedostatočný status zdravotníckeho 

pracovníka v našej spoločnosti, 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo základných škôl, 

 slabšia spolupráca s rodičmi 

problémových žiakov, 

 mzdy pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov. 

 

 

 

 

 

Vízia školy 

Poslaním školy bolo a je formovať intelektuálny a mravný vývoj mladého občana, 

pripraviť ho na  tvorivú prácu a odbornú činnosť v zdravotníckom povolaní. Základnou 

úlohou je uplatňovanie jednoty výchovy a vzdelávania, spojenia školy so životom a úsilie 

o mnohostranný rozvoj osobnosti mladého človeka. 

Prioritou prípravy na zdravotnícke povolanie je spolupráca stavovských organizácií, 

zamestnávateľov (odberateľov) so školou. Je dôležité a potrebné, aby sa podieľali na tvorbe 

jednotlivých učebných a študijných odborov, na ich obsahu vzdelávania, na zabezpečovaní 

praktického vyučovania a odbornej klinickej praxe, na overovaní spôsobilosti vykonávať 

zdravotnícke povolanie (záverečné, maturitné a absolventské skúšky).  

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti školy je pripravovať vysokokvalifikovaných 

odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania. 
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Výchovno-vzdelávacia oblasť  

V školskom roku 2018/2019 škola plnila úlohy, ktoré súvisia s výchovou, 

vzdelávaním a odbornou prípravou pracovníkov v zdravotníctve so stredným odborným 

vzdelaním (SOV), úplným stredným odborným vzdelaním (ÚSOV) a vyšším odborným 

vzdelaním (VOV) pre výkon ich budúceho povolania s plným rešpektovaním schválených 

právnych  ustanovení, predpisov a pedagogických dokumentov.  

Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu bude škola vychádzať z výstupných 

štandardov, ktoré sú uvedené v pedagogických dokumentoch. 

Vzdelávanie mládeže sa bude i naďalej koncipovať tak, aby slovenský systém 

vzdelávania bol kompatibilný s inými európskymi systémami a výstupy z neho boli v Európe 

porovnateľné 

V oblasti výchovy a vzdelávania sústredíme pozornosť na realizáciu úloh súvisiacich s 

výchovou a vzdelávaním v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, 

multikultúrnej výchovy, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, segregácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu, rasizmu 

a v oblasti problematiky migrácie. 

Trh práce v súčasnosti vyžaduje od absolventov školy  kreativitu, mobilitu, pružnosť, 

t.j. adaptabilitu na meniace sa podmienky. V rámci  školy nového typu vytvárame a budeme 

vytvárať také podmienky, aby naši absolventi mohli dosiahnuť optimálny stupeň vzdelania 

podľa svojich individuálnych schopností. 

Transformácia zdravotníctva predpokladá i zásadné zmeny v príprave jednotlivých 

povolaní  zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícke učebné a študijné odbory prechádzajú 

transformačným  procesom, ktorý akceptuje zmeny v spoločnosti, v systéme vzdelávania 

a tiež kritériá EÚ. Zmeny v systéme vzdelávania ovplyvňujú vo veľkej miere požiadavky 

zdravotníckej praxe, na ktoré naša škola aj v budúcnosti chce pružne reagovať. 

 

Vzhľadom na základné východiská zmien vo výchove a vzdelávaní možno rozvoj 

školy  zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Ponúkať študijné odbory, ktoré prax potrebuje, a vzdelávacie programy 

prispôsobiť požiadavkám praxe. 

 Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní nových pedagogických dokumentov, 

ŠVP, podieľať sa na návrhoch zmien v učebných plánoch, osnovách, obsahu štúdia 

tak, aby nové požiadavky na našich absolventov súviseli aj s požiadavkami EÚ. 

 Podieľať sa na príprave štandardov. 

 Vytvoriť všetky podmienky pre ukončovanie štúdia (záverečné, maturitné 

a absolventské skúšky). 

 Vo vyššom odbornom štúdiu v dennej forme štúdia naďalej aktivovať študijné 

odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. 

 V štúdiu popri zamestnaní pružne reagovať na potreby regiónu (sanitár, 

zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent). 

 Podporiť výmenné stáže, exkurzie, resp. odbornú prax žiakov v zahraničí. 

 Aktívne sa zapájať do rôznych mimoškolských aktivít, podieľať sa  na záujmovej 

činnosti žiakov. 

 Podporovať účasť žiakov na masových akciách, ktoré sa týkajú prevencie chorôb 

a zlepšenia zdravotníckeho povedomia obyvateľov mesta. 

 Vytvárať podmienky pre súťaže žiakov, SOČ. 

 Realizovať edukačné a relaxačné programy pre obyvateľov MČ Košice - Juh. 
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 Vytvárať podmienky v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí 

a ostatných sociálno-patologických javov. 

 Naďalej rozvíjať využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 Rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov a pedagógov. 

 Zviditeľňovať školu, robiť reklamu škole, prezentovať úspechy a aktivity školy. 

 Formou Dňa otvorených dverí informovať verejnosť,  rodičov a žiakov o možnosti 

štúdia na škole. 

 Rozširovať knižničný fond v školskej knižnici a sprístupniť ho žiakom a komunite. 

 Zapájať sa do využívania služieb virtuálnej knižnice.  

 Zabezpečiť a podporovať rozvoj tvorivosti učiteľov v publikačnej činnosti. 

 Podporovať vypracovanie nových projektov a zapojiť sa do nich. 

 Aktívne sa zapájať do bezplatného darcovstva krvi a získavania prvodarcov.  

 Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu, 

podporiť výchovu k aktívnemu občianstvu, zvyšovať povedomie žiakov 

o globálnych témach v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne 

vzdelávanie. 

 Realizovať akcie súvisiace s programom Terra Incognita. 

 Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov zapracovať úlohy súvisiace 

s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, 

extrémizmu a rasizmu. Zapracujeme aktivity na rozvoj podnikateľských 

kompetencií, tiež aktivity zamerané na poznávanie historického, kultúrneho a 

prírodného dedičstva svojho kraja, problematiku rozvoja vzájomnej úcty národov 

a národností v štáte, EÚ a sveta, aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu 

a výchovu proti predsudkom, aj témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, 

čitateľskej gramotnosti, výchovy k ľudským právam.  

 Veľkú pozornosť venovať environmentálnej výchove, pokračovať v realizácii 

učiva Ochrana života a zdravia.  

 Naďalej budeme rozvíjať prierezové témy mediálna výchova, osobnostný 

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 Zvýšenú pozornosť venovať prevencii šikanovania, sexuálnej výchove , výchove 

k manželstvu a rodičovstvu, vytvoriť opatrenia proti šíreniu nelegálnych 

i legálnych drog v školskom prostredí. 

 Na vyučovacích hodinách uplatňovať moderné vyučovacie metódy s maximálnou 

názornosťou a efektívnosťou, a tak neustále skvalitňovať výchovno-vyučovací 

proces. 

 

 

Personálna oblasť 

 Zapájať pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania. 

 Odbornosť školy zabezpečovať kvalifikovanými zamestnancami. 

 V organizátorskej a riadiacej činnosti vychádzať z posilnených pozícií 

a právomocí  predmetových komisií. 

 Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických, odborných i nepedagogických 

zamestnancov. 

 Zabezpečiť priaznivé a motivujúce podmienky pre prácu zamestnancov. 
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Ekonomicko-prevádzaková oblasť 

 V oblasti materiálno-technického zabezpečenia získavať finančné prostriedky 

z mimorozpočtových zdrojov, vybudovať väčšiu oddychovú zónu pre žiakov 

školy. 

 Prenajímať v mimovyučovacom čase telocvičňu (mimorozpočtové zdroje). 

 Naďalej vytvárať v maximálnej miere všetky organizačné, materiálno-technické 

i personálne podmienky pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

v škole s cieľom zvyšovania odbornosti v zdravotníckom školstve. 

 Finančné zabezpečenie rozvoja školy realizovať finančnými prostriedkami 

pridelenými zo štátneho rozpočtu normatívnym spôsobom s prihliadnutím na 

špecifiká SZŠ, z mimorozpočtových zdrojov (vzdelávacie poukazy,  prenájom 

telocvične, dary od sponzorov, z eurofondov a pod.). 

     Finančné prostriedky investovať prioritne v týchto oblastiach: 

- opraviť schody smerujúce na školský dvor a vymeniť zábradlie, 

- vymaľovať školu, 

- rekonštruovať elektroinštaláciu v budove školy spolu so znižovaním  stropov, 

- opraviť strechu, 

- opraviť fasádu budovy školy, 

- vymeniť podlahovú krytinu v škole, 

- zriadiť väčšiu oddychovú zónu pre žiakov školy, 

- zriadiť nové učebne s využitím podkrovia. 

 

 

 

Spolupráca s partnerskými inštitúciami 

Škola má uzatvorených 17 dohôd so zdravotníckymi, sociálnymi a inými inštitúciami, 

ktoré sú výučbovými základňami pre našich žiakov. Spolupráca s týmito budúcimi 

zamestnávateľmi a školou je veľmi dobrá. Pri príprave žiakov na ich budúce zdravotnícke 

povolanie škola spolupracuje so stavovskými organizáciami – Slovenskou komorou sestier 

a pôrodných asistentiek, komorou medicínsko-technických pracovníkov, komorou 

zdravotníckych záchranárov, komorou fyzioterapeutov. 

 Škola bude naďalej úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi, so žiakmi, ich 

rodičmi, zamestnávateľmi, stavovskými organizáciami, výchovno-vzdelávacími 

inštitúciami i verejnosťou. 

 Praktické vyučovanie žiakov a odbornú klinickú prax zabezpečovať na základe 

Dohody o zriadení výučbových základní a Dohody o praktickom vyučovaní vo 

všetkých zdravotníckych zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb a ostatných 

inštitúciách. 
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Vyhodnotenie vízie, poslania, zámerov a cieľov školy v školskom roku 

2018/2019 
 Ponúkame študijné odbory, ktoré prax potrebuje. 

 Naši pedagogickí zamestnanci sa podieľali na tvorbe štátneho vzdelávacieho 

programu pre študijný odbor praktická sestra, ktoré vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva SR. 

 V externej-večernej forme štúdia pružne reagujeme na potreby regiónu a otvárame 

učebné a študijné odbory, ktoré terén potrebuje. 

 Veľmi aktívne sa vyvíjala spolupráca s odberateľmi absolventov, so stavovskými 

organizáciami a ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, čo má za následok 

zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

 Pravidelne sme dopĺňali a rozširovali knižničný fond v našej školskej knižnici, tak  

mali žiaci možnosť rozširovať obzor svojich vedomostí. 

 Škola sa snažila v uplynulom školskom roku získavať mimorozpočtové zdroje 

(prenájom telocvične, učebné pomôcky od RZ). 

 Zapojili sme sa do e-testovania žiakov a vzdelávacieho programu Ambasádorska 

škola EP. 

 Uskutočnili sme110 hospitácií vrátane hospitácií zo strany vedenia školy, ktoré 

viedli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti na škole. 

 

 

Spolupráca školy so zamestnávateľmi 

Škola mala uzatvorených 17 dohôd so zdravotníckymi, sociálnymi a inými inštitúciami, 

ktoré boli výučbovými základňami pre našich žiakov.  Na základe týchto dohôd 

o poskytovaní praktického vyučovania žiaci jednotlivých študijných odborov mali možnosť 

absolvovať praktické vyučovanie v týchto zariadeniach.  Spolupráca medzi školou a týmito 

výučbovými základňami bola veľmi dobrá.  

PhDr. Dluhošová pripravila podklady a organizačne zabezpečila  preškolenie 2 ZA 

podľa vyhlášky MZ SR č. 584/2008 a 13 ZA podľa vyhlášky MZ SR č. 28/2017 Z.z. 

o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov – 

rozsah praxe zdravotníckeho asistenta s účinnosťou od 1. marca 2017. Na výučbe teoretickej 

časti sa podieľali vyučujúce odborných zdravotníckych predmetov. Pri zabezpečovaní 

praktickej časti preškolenia  spolupracovala s PhDr. J. Jackovou, MPH, námestníčkou 

riaditeľa pre ošetrovateľstvo UN LP v Košiciach a PhDr. T. Turokovou, MPH, námestníčkou 

riaditeľa pre ošetrovateľstvo VŠOÚG, n.o. 

 

 

Marketingový plán propagácie školy 

      Naším cieľom bolo zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na našej škole tak, aby výber 

uchádzačov odzrkadľoval úroveň požiadaviek kladených na  výchovu vysoko profesionálnych 

zdravotníckych pracovníkov. Realizovali sme aktivity na propagáciu školy, študijných 

odborov a učebného odboru formou dní otvorených dverí, prezentáciami na rôznych 

kultúrnych či športových podujatiach. Študijné odbory sme prezentovali na webovej stránke 

školy, na internete.   Zabezpečili sme umiestnenie letákov na propagáciu študijných/učebných 

odborov v prostriedkoch MHD, ÚPSVaR na Popradskej ul. Letáky boli rozposlané  pre ZŠ 

a SŠ v Košickom a Prešovskom kraji. 
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Školská knižnica 

V školskom roku 2018/2019 prešla školská knižnica reorganizáciou, re-evidenciou 

časopisov a kontrolou katalogizácie titulov kníh. Pracuje sa s programom Clavius. 

Aktualizovali sa  údaje v adresári školských knižníc SR. Knihovník sa zúčastnil konferencie 

v Poprade. 

 

 

 Činnosť na úseku výchovného poradenstva a kariérového poradcu 

Realizácia výchovného poradenstva vychádzala z plánu práce výchovného poradcu, 

ktorý bol vypracovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR, 

Pedagogicko-organizačných pokynov odboru školstva Úradu KSK i na základe ponukového 

listu odborných aktivít CPPPaP v Košiciach pre školský rok 2018/2019 a Akčného plánu 

Výchovný poradca úzko spolupracuje so školským psychológom a koordinátorom prevencie 

drogových závislosti. 

Aktivity výchovného poradcu: 

 poskytnutie informácií žiakom prvých ročníkov a ich zákonným zástupcom 

o výchovnom poradenstve na škole, 

 realizovanie Workshopov  „Nepodporujem šikanovanie na tejto škole“ na rovoj 

výchovy k ľudským právam (I.A/ZA, I.B/ZA, I.MAS), 

 vypracovanie ankety s cieľom zistiť spätnú väzbu medzi zamestnávateľmi a SZŠ 

zameranú na pripravenosť absolventov našej školy a ich uplatnenia na trhu práce 

 (zapojených 22 pracovísk zdravotníckych zariadení), 

 realizovanie aktivít v rámci Týždňa boja proti šikanovaniu (vysielanie v školskom 

rozhlase, preventívna skupinová terapia zameraná na prevenciu nežiaducich foriem 

správania sa v spolupráci s CPPPaP (I.B/ZA, I.MAS), anketa Šikana – 

Kyberšikana (I.A/ZA, I.B/ZA, I.MAS), 

 inovovanie dokumentu Stratégia školy pri výskyte šikanovania, 

 organizačné zabezpečenie preventívnych programov: 

- „Safe-Ty – vždy pripojený“ v spolupráci s CPPPaP Karpatská 8 (22 žiakov 

II.MAS, 5 stretnutia), 

- „Cesta domov alebo ako sa dostať bezpečne domov“ v spolupráci 

s Občianskym zdražením Bezpečný prístav (IV. MAS, II.B/ ZA) 

 metodické usmernenie ped. zamestnancov pri práci so žiakmi so ŠVVP, 

 v rámci kariéroveho poradenstva:  

- oboznámenie žiakov 4. roč. a rodičov o uplatnení na trhu práce, 

- realizácia poradenstva Čo budem robiť po maturite so žiakmi 4. Ročníka,   

- odoslanie ponuky ZŠ s návrhom na spoluprácu v kariérovej oblasti; 

- propagovanie študijných odborov školy na ZŠ u žiakov deviatych ročníkov 

(spolu 7 ZŠ), 

- zisťovanie spokojnosti žiakov prvých ročníka na SZŠ a ich predstáv o budúcej 

kariére prostredníctvom dotazníka, 

- zabezpečoval aktualizáciu údajov v kariérnych listoch žiaka, 

- zmapovanie a štatistické spracovanie údajov o uplatnení žiakov za šk. rok 

2018/2019,  

 riešenie problémov zo schránky dôvery, 

 zabezpečovanie aktivít: 

- v spolupráci s ÚPSVaR Košice na tému: Násilie a šikana (žiaci I.B/ZA),  
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- príprava zapojenie žiakov I.MAS, I.B/ZA a II.MAS na podujatie Násilie medzi 

nami, organizované Koordinátorom ochrany detí pred násilím, ÚPSVaR 

Košice , 

- účasť žiakov I.MAS, I.B/ZA, II.MAS v súťaží Ako vnímam násilie páchané na 

deťoch a medzi deťmi - organizované Koordinátorom ochrany detí pred 

násilím, ÚPSVaR Košice,  

- preventívny program Cesta domov v spolupráci s Občianskym združením 

Bezpečný prístav pre žiakov 1.,2.,3. Ročníkov (134 žiakov), 

- projekt ESPAD 2019 – Európsky školský prieskum o alkohole a ostatných 

drogách v spolupráci s RÚ VZ v Košiciach pre žiakov 1.,2.,3. ročníkov 

(80žiakov)   

 zapojenie žiačky do dobrovoľníckej činnosti v projekte Deti radia deťom - 

internetová rovesnícka poradňa, 

 realizácia zbierky školských potrieb pre žiakov do Tanzánie pod názvom Darujte 

školské potreby pre stredoškolákov z Maretadu v Tanzánii, 

 zmapovanie záujmu o VŠ u žiakov končiach tried, 

 sprístupnenie informácií o možnosti štúdia na vysokých školách a tiež o možnosti 

vyššieho odborného i pomaturitného kvalifikačného štúdia pre žiakov končiacich 

tried, 

 zabezpečenie metodickej pomoci pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy (60 

prihlášok),  

 vypracovanie manuálu pre žiakov Postup pri vyplnení prihlášky na VŠ 

 zabezpečenie účasti žiakov na dvojvýstave Kam na vysokú, Kam po strednej 2018 

a prezentácia študijných odborov 

 zabezpečenie sociálneho poradenstva pre žiakov končiacich štúdium v spolupráci 

s ÚPSVaR (IV.A/ZA, IV.B/ZA, IV. MAS, II. ZZ/PKŠ, III.DVS, III.DFT), 

 poskytovanie individuálneho i skupinového poradenstva žiakom v oblasti riešenia 

výchovno-vzdelávacích problémoch ( individuálne: 15x, skupinové 8x), 

 poskytovanie individuálneho poradenstva triednym učiteľom v oblasti riešenia 

výchovno-vzdelávacích problémoch, 

 poskytovanie individuálneho i skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov 

( individuálne: 4x, skupinové 10x), 

  zabezpečenie informácií z kariérovej oblasti pre žiakov školy (52 zdravotníckych 

zariadení a zariadení sociálnych služieb), 

 4  konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov s problémovým správaním, 

rodičmi neprospievajúcich žiakov, 

 aktualizovanie informačných materiálov týkajúcich sa uplatnenia absolventov na 

trhu práce, 

 zverejňovanie aktivít na webovej a facebookovej stránke školy, 

 účasť na pracovných poradách výchovných poradcov, workshopoch a pod. 

organizovaných CPPPaP, KSK – 5 x. 
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Primárna prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov  

Primárna prevencia drogových závislosti bola realizovaná podľa plánu práce, ktorý bol 

vypracovaný na základe Národného programu boja proti drogám, odporúčaní Protidrogovej 

stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR 

pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019. Primárna prevencia u žiakov školy 

bola zameraná na preferovanie zdravého životného štýlu, na osobnú zodpovednosť za svoje 

zdravie, prehlbovanie vedomostí žiakov o rizikách a následkoch legálnych i nelegálnych drog, 

ako aj o legislatívnych dôsledkoch na formovanie a rozvíjanie prosociálneho správania 

a eliminovanie nežiaducich javov správania, akými sú agresivita, šikanovanie, násilie, 

rasizmus, extrémizmus a virtuálne šikanovanie.  

 

Aktivity koordinátora prevencie drogových závislostí: 

 Vypracovanie na základe ponukového listu z CPPPaP v spolupráci so školským 

psychológom a výchovným poradcom plán aktivít realizovaných v spolupráci 

s kontaktným psychológom z CPPPaP v školskom roku 2018/2019.  

 Organizačne a technické zabezpečenie podmienok pre prácu koordinátora 

prevencie drogových závislostí (informačné a metodické materiály). Priebežné 

pridávanie príspevkov na webovú a facebookovú stránku školy o aktivitách 

prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov na škole. 

 Informovanie žiakov 1. ročníka (I.A/ZA, I.B/ZA, I.MAS) o oblasti prevencie 

drogových závislostí na SZŠ a o možnostiach pomoci zo strany koordinátora 

prevencie drogových závislostí a kontaktného psychológa z CPPPaP. 

 Zúčastnenie sa na prvom triednom aktíve rodičovského združenia a poskytnutie 

informácií zákonným zástupcom žiakov 1. ročníkov o primárnej prevencii 

drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov na škole a 

o plánovaných aktivitách v školskom roku 2018/2019. 

 Zabezpečenie a realizovanie projektu „Športom proti drogám“. Žiaci zo IV.MAS 

sa dňa        6.09.2018 aktívne zúčastnili cvičenia Pilates pod vedením Mgr. 

Ostrohovej .  

 Zorganizovanie a realizovanie besedy s látkovo závislými klientmi pre žiakov 

I.DFT  dňa 17.10.2018 a pre žiakov I.MAS dňa 30.01.2019 v Centre pre liečbu 

drogových závislostí v Košiciach.  

 Realizovanie exkurzie v Psychiatrickej liečebni S. Bluma v Plešivci . Exkurzia 

bola spojená s odbornými prednáškami o histórii tohto zariadenia a o závislostiach, 

psychických ochoreniach, ich prevencii a liečbe. Exkurzie sa zúčastnili žiaci z 

III.MAS a IV.MAS  dňa 14.11.2018. 

 Vykonanie prehliadky priestorov školy a žiakov dňa 20.11.2018  v spolupráci 

s Policajným zborom SR a Kynologickým záchranným zborom SR so psami 

vycvičenými na vyhľadávanie drog. Prehliadky sa zúčastnili všetci žiaci školy 

(426). 

 Realizovanie  intervencie spojené s diskusiou na tému „Užívanie drog“  dňa 

21.11.2018 a 22.11.2018. Intervencie sa zúčastnilo 77 žiakov II.MAS, III.MAS, 

IV.MAS a II.DFT. 

 Vypracovanie a vyhodnotenie ankety v mesiacoch november – december 2018 na 

zistenie bližších informácií o drogovej scéne na škole. Ankety sa zúčastnilo  322 

žiakov.  
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 Aktualizácia knižničného a filmového fondu s problematikou drogových závislostí 

a sociálnej patológie (DVD: Alkohol skrytý nepriateľ – prevencia alkoholizmu, 

publikácie: Ľ. Bizíková – K prevencii v škole, Ľ. Bizíková a Ľ. Bagalová – Všetci 

to robia!). 

 Organizačne zabezpečenie  a realizovanie výchovno - vzdelávacej akcie  

uskutočnenej zážitkovou formou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach na tému Prevencia fajčenia pri príležitosti 

významného dňa „Svetový deň bez tabaku - 31.máj“. Akcie sa zúčastnilo 59 

žiakov I.A/ ZA, I.B/ZA, I.MAS. 

 Zhotovovanie násteniek v priestoroch školy s  problematikou: Drogová závislosť. 

 Účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach a poradách 

organizovaných Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

pre koordinátorov prevencie drogových závislostí stredných škôl dňa, 21.11.2018, 

14.2.2019 a  Okresným úradom  Košice - odbor školstva dňa 17.10.2018. 

 

Drogovým závislostiam a rizikovému správaniu bola venovaná pozornosť aj zo strany 

vyučujúcich  všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov  na vyučovacích hodinách 

podľa povahy preberaného učiva. 

Do primárnej prevencie drogových závislostí patrí aj dodržiavanie zákonov o zákaze 

užívania alkoholických nápojov, fajčenia v škole a školských zariadeniach. Tieto zákony sú 

zakotvené v Školskom poriadku  a v Školskej zmluve. Dodržiavanie uvedených zákonov je 

kontrolované vedením školy. 

 

 

 

Čitateľská gramotnosť 

 V spolupráci s vedením školy boli zakúpené pracovné zošity zo slovenského jazyka 

a občianskej náuky, ktoré napomáhajú pri rozvoji ČG žiakov. 

 V spolupráci so školským knihovníkom sa 22. 10. 2018 uskutočnila beseda s K. 

Jaremkom o jeho knihe a písaní, pri príležitosti Dňa školských knižníc. 

 Žiaci sa zapojili do tvorby školského časopisu – tvorivé písanie (január 2019, máj 2019), 

vyučujúci realizovali vyučovacie hodiny orientované na prácu s textom a informáciami. 

 V tomto školskom roku sa využíva novinka - zadávanie maturitných testov z predošlých 

rokov prostredníctvom edupage. 

 Uskutočnilo sa školské kolo Hviezdoslavovho Kubína,  4. 3. 2019, zúčastnili sa ho siedmi 

súťažiaci.  

 Žiačka Paračková sa 25. 3. 2019 zúčastnila recitačnej súťaže Slovo bez hraníc. Žiaci 

v spolupráci s koordinátormi žiackej školskej rady pripravili krátky program ku Dňu 

učiteľov.  

 Bolo zorganizované školské kolo vo vlastnej tvorbe. 

 Čitateľská gramotnosť bola rozvíjaná aj zapojením 18 maturantov do e-testu NUCEM – 

generálna skúška MS SJL. Naši žiaci dosiahli úspešnosť v priemere 60,0% (priemer 

súboru bol 56,6%).  

 Dňa 20. 6. 2019 zástupcovia prvých ročníkov zapojili do školského kola súťaže 

v čitateľskej gramotnosti. 
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 Podpora čítania, formovanie kladného vzťahu ku knihe, spoznávanie systému knižníc 

v SR, spoznávanie fungovania knižnice – toto boli ciele besedy v knižnici Lit Park, ktorú 

každoročne organizujú vyučujúci SJL pre žiakov prvých ročníkov. Beseda sa uskutočnila 

24. 6. 2019. 

 Čitateľská gramotnosť bola rozvíjaná aj pri tvorbe prác SOČ (žiaci druhých ročníkov 

odboru zdravotnícky asistent), pri spracovaní projektu o Rumunsku (súťaž Mladý 

Európan, 17. 4. 2019) a pri e-teste NUCEM Mladý digitálny Európan (15. 5. 2019, 18 

žiakov druhých ročníkov). 

 

 

Finančná gramotnosť 

 Témy finančnej gramotnosti boli zapracované do TVVP OBN, MAT, INF a AZD. 

Finančná gramotnosť bola tiež témou 1 triednickej hodiny za polrok v každej triede. 

V predmete OBN bol kladený zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie týkajúce sa boja 

proti korupcii, klientelizmu a ochrany spotrebiteľa. 

 Bol aktivovaný krúžok Viem správne hospodáriť?, pracovali v ňom žiaci II. MAS. Žiaci 

II. MAS sa finančnej gramotnosti v praxi venovali aj v rámci predmetu cvičná firma. 

 S problematikou finančnej gramotnosti boli nasledovné akcie: Správna voľba povolania – 

príležitosť k úspechu; Pro educo – fórum vzdelávania, kariéry, inovácií, besedy pre 

končiace ročníky s pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, aj odborných 

zdravotníckych komôr. V školskom časopise bol v januári  a v máji 2019 uverejnený 

príspevok týkajúci sa finančnej gramotnosti.  

 

 

 

Výchova k ľudským právam 

         Koordinátor výchovy k ľudským právam pracoval v danom školskom roku podľa plánu 

činnosti, spolupracoval s vedením školy, triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou, 

výchovnou poradkyňou a ostatnými vyučujúcimi. Ciele výchovy k ľudským právam boli 

splnené, naplánované aktivity boli zrealizované. Problematika ľudských práv bola 

implementovaná do jednotlivých predmetov podľa charakteru a vhodnosti preberaných tém 

a aj do mimovyučovacích aktivít, ktoré sú uvedené vo vyhodnocovacích správach 

jednotlivých predmetových komisií a a vo vyhodnocovacej správe výchovnej poradkyne. 

K tradičným aktivitám s ľudskoprávnou problematikou patrí kampaň proti 

obchodovaniu s ľuďmi, kampaň Červené stužky, účasť na kultúrnych podujatiach 

a výchovných predstaveniach (Dejiny tvoríš Ty, Vieme sa tolerovať, filmové predstavenie 

Najmladšia špiónka Trixy), zbierky (Deň narcisov, Kilečko navyše a iné). Zapojenie žiakov 

do súťaží školského kola Olympiády ľudských práv, realizácia simulovaných študentských 

volieb prezidenta SR v dvoch kolách. V škole je zriadená schránka verejného ochrancu práva 

dieťaťa, jej obsah sa pravidelne kontroluje, zatiaľ tam neboli žiadne podnety. 

 

 

Environmentálna výchova 

Problematika environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi úzko spätá takmer so 

všetkými vyučovanými predmetmi. Dominovali prírodovedné predmety. V spoločensko-

vedných predmetoch a cudzích jazykoch boli prvky environmentálnej výchovy preberané 

podľa vhodnosti  a charakteru preberanej témy. Vo veľkej miere   možnosť využitia 
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environmentálnej výchovy poskytovali preberané témy v odborných  predmetoch, čo 

vyučujúci využili v maximálne možnej miere. Environmentálna výchova bola aj témou  

triednických hodín. Celým turistickým, plaveckým a lyžiarskym výcvikovým i metodickým 

kurzom sa prelínali prvky environmentálnej výchovy. Účelové cvičenia a telovýchovno-

výcvikové kurzy boli zamerané na ochranu života a zdravia, na zvyšovanie fyzickej kondície, 

na ochranu životného prostredia a propagáciu zdravého životného štýlu. Environmentálna 

výchova bola implementovaná aj do vlastných plánov koordinátorov pre drogovú závislosť, 

ľudských práv, žiackej školskej rady, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovného 

poradcu. Medzi ďalšie aktivity zamerané  na environmentálnu výchovu patrili prednášky do 

školského rozhlasu, exkurzie, záujmové krúžky, besedy s inými organizáciami, súťaže a pod. 

 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

  Aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu (VMaR) vychádzali 

z realizačného plánu činnosti. Na výchove k manželstvu a rodičovstvu sa podieľali vyučujúci 

mnohých vyučovacích predmetov podľa vhodnosti a charakteru preberaných tém. Využívali 

DVD nosiče súvisiace s výchovou k manželstvu a rodičovstvu. Prostredníctvom webovej 

stránky sme sa prihlásili do celoslovenskej kampane Červené stužky.  

Realizované aktivity: 

 umiestnenie  plagátu kampane v priestoroch školy, 

 zhotovenie nástenného panelu venovaného problematike HIV/AIDS a kampani 

Červené stužky, 

 prezentácia filmu In your face, Anjeli a Príbehy anjelov na triednických 

hodinách, 

 zaslanie vybraných výtvarných prác do celoslovenskej súťaže SŠ na tému 

Červená stužka (60 žiakov), 

 103 žiakov sa zapojilo sa do súťaže Športom pre Červené stužky formou 

štafetového behu, 

 na škole bol usporiadaný workshop na tému HIV/AIDS spojený s tvorbou 

červených stužiek,  

 kampaň Červené stužky sme podporili (žiaci i zamestnanci školy) nosením 

červených stužiek (29.11.- 1.12.2018), 

 školskom rozhlase sa uskutočnila  relácia súvisiaca s ochorením HIV/AIDS a s 

kampaňou Červené stužky (29.11.2018), 

 28.11.2018 účasť na stretnutí v Žiline pri príležitosti Svetového dňa boja proti 

AIDS – vyvrcholenie kampane (6 žiakov III.A/ZA a 1 žiačka III. DVS), 

 zapojenie sa do podpory 17. novembra Svetového dňa predčasne narodených 

detí pripnutím si purpurovej stužky, purpurovej sviečky dobrovoľným 

príspevkom podporili OZ Malíček a aktívnou účasťou (5 žiakov III.A/ZA, 1 

žiačka IV.A/ZA) na prvom ročníku Purpurového festivalu pre najmenších 

bojovníkov,  

 počas Národného týždňa manželstva zorganizovanie výtvarnej súťaže 

Valentínka (50 žiakov), 

 12.2.2019 zorganizovanie prednášky na tému Láska je dobrodružstvo, ktoré 

nepotrebuje papier s Mgr. Kolárovským (61 žiakov),  

 zapojenie sa do kampane podpory Deň počatého dieťaťa nosením bielej stužky, 
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 beseda o antikoncepcii (21 žiakov), prednáška s diskusiou na tému Výchova 

k manželstvu a rodičovstvu (žiaci II.A/ZA, II.B/ZA), ktorú pripravila MUDr. 

Kolárovská, 

 konzultovanie práce na tému 5 jazykov lásky a tínedžeri podľa knihy G. 

Chapmana v rámci SOČ, ktorá postúpila do krajského kola súťaže SOČ, 

 zapojenie sa do výtvarnej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život 

(zaslané 2 výtvarné práce) organizovanej Asociáciou za život a rodinu o. z. 

 

 

Psychologické poradenstvo 

Na škole pôsobil psychológ na 50 %-ný úväzok. Realizácia psychologického 

poradenstva vychádzala z náplne práce školského psychológa, plánu práce školského 

psychológa, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR, Pedagogicko-organizačných 

pokynov OŠ ÚKSK, Akčného plánu práce s mládežou ÚKSK, z požiadaviek vedenia školy, 

pedagogických zamestnancov, žiakov školy, ich zákonných zástupcov. Počas celého 

školského roka školský psychológ pravidelne spolupracoval s vedením školy, pedagogickými 

zamestnancami a predovšetkým s výchovným poradcom školy a koordinátorom prevencie 

drogových závislostí. 

Aktivity školského psychológa: 

 vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre 1 začlenenú žiačku 

školy; zabezpečenie rediagnostického psychologického a špeciálno-

pedagogického vyšetrenia so zameraním na odporúčania k MS, 

 spolupráca s kontaktným psychológom v CPPPaP na Karpatskej 8 v Košiciach 

(PhDr. Petra Némethová), 

 realizovanie skupinového psychologického poradenstva pre žiakov prvých 

ročníkov (64 žiakov) zameraného na adaptáciu na nové školské prostredie 

a študijné povinnosti,  

 realizovanie besied: pre žiakov prvých ročníkov zameraných na motiváciu 

k učeniu a efektívne spôsoby učenia sa (66 žiakov); pre žiakov končiacich 

ročníkov zameraných na zvládania záťaže a stresu ako súčasti moderného života 

dnešnej hektickej doby pred MS (41 žiakov), 

 informovanie zákonných zástupcov žiakov prvých ročníkov o činnosti školského 

psychológa a možnostiach psychologického poradenstva počas triednych aktívov 

rodičovského združenia (20.09.2018, 10.01.2019 a 11.04.2019), 

 vykonanie anonymného dotazníkového prieskumu medzi žiakmi prvých 

ročníkov, zameraného na zmapovanie situácie o výskyte šikanovania 

a kyberšikanovania (59 žiakov), 

 vykonanie prieskumu formou anonymného dotazníka medzi žiakmi druhých 

ročníkov, zameraného na zmapovanie situácie o výskyte kyberšikanovania (73 

žiakov), 

 realizovanie prevencie šikanovania a kyberšikanovania, rozbor výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiakov (I.MAS 22 žiakov), 

 testovanie učebných štýlov žiakov a poradenstvo v oblasti efektívneho učenia 

(IV.A/ZA 13 žiakov), 

 v spolupráci s KR PZ v Košiciach realizovanie besied zameraných na: prevenciu 

nežiadúcich foriem správania sa (I.A/ZA 17 žiakov); prevenciu obchodovania s 

ľuďmi a násilia páchaného na ženách (III.DVS a III.DFT 23 žiakov), 
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 v spolupráci s kontaktnou psychologičkou CPPPaP zrealizovanie: skupinovej 

práce zameranej na prevenciu obchodovania s ľuďmi (24 žiakov štvrtých 

ročníkov); preventívneho programu „SafeTY – Vždy pripojený!“ pre žiakov 

II.B/ZA (26 žiakov) v rozsahu 1x45 min. a 4x90 min.; skupinovej práce 

zameranej na rozvoj zdravého životného štýlu a prevenciu rizikového správania 

(I.MAS 23 žiakov), 

 v spolupráci s výchovným poradcom školy:  inovovanie a administrácia 

dotazníka zameraného  na zisťovanie spokojnosti žiakov prvých ročníkov so 

štúdiom na SZŠ a ich predstave o budúcej kariére; aktualizovanie dokumentu 

„Stratégia školy pri výskyte šikanovania“; zabezpečenie aktualizácie údajov v 

kariérnom liste žiaka; metodické usmerňovanie pedagógov, ktorí vyučujú žiačku 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; riešenie podnetu žiakov 

v schránke Bútľavej vŕby, 

 v spolupráci s koordinátorom prevencie drogových závislostí: vypracovanie 

ankety zameranej na zistenie informácií o drogovej scéne na škole; realizácia 

anonymného anketového prieskumu zameraného na zmapovanie drogovej scény 

na škole (19 tried 322 žiakov), 

 spolupodieľanie sa na priebežnej aktualizácií 5 násteniek v priestoroch školy,  

 poskytovanie individuálneho poradenstva týkajúceho sa problémov žiakov 

v oblasti učenia, správania, nedostatočného prospechu, neospravedlnených 

absencií, trémy pri odpovediach, psychosomatických ťažkostí a pod. spolu v 112 

prípadoch, 

 poskytovanie individuálneho poradenstva zákonným zástupcom žiakov spolu 1x, 

 poskytovanie skupinového poradenstva žiakom školy spolu 22x, 

 poskytovanie individuálneho poradenstva triednym učiteľom a pedagógom školy 

v spolupráci s výchovným poradcom v oblasti riešenia výchovno-vzdelávacích 

problémov priebežne počas školského roka, 

 realizovanie motivačných rozhovorov so žiakmi s nedostatočným prospechom za 

účelom stanovenia individuálnych rozvojových cieľov priebežne počas 

školského roka. 

 

Školský psychológ sa zúčastňoval  pracovných poradách školských psychológov: 

 Metodické stretnutie výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zamerané 

na dokumentáciu žiakov so ŠVVP dňa 15.05.2019, organizátor CPPPaP, 

Karpatská 8, Košice. 

  Pracovná porada školských psychológov základných a stredných škôl 

22.05.2019, organizátor: CPPPaP, Karpatská 8 v spolupráci s CPPPaP, Zuzkin 

park 10, CPPPaP Košice - okolie, Slovenskej jednoty 29, a Magistrátom mesta 

Košice - odborom školstva. 

 

Školský psychológ absolvoval aktualizačné kontinuálne vzdelávanie odborných 

zamestnancov s názvom „Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru 

a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov a sociálnych 

pedagógov“. 

Počas celého školského roka sa zúčastňoval pedagogických rád a porád školy, 

poradného zboru riaditeľky školy a podľa potreby aj gremiálnych porád riaditeľky školy. 
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Slovenský Červený kríž (SČK) 

 Počet členov SČK  v školskom roku 2018/2019 je 391 žiakov.  V rámci spolupráce so 

SČK sme realizovali tieto činnosti: 

 podieľali sme sa na propagácii darcovstva krvi rôznymi aktivitami (rozhlasové 

relácie, vytvorenie informatívneho panelu v budove školy),  

 zúčastnili sme sa hromadného odberu krvi: Študentská kvapka krvi (10 žiakov, 

z toho 7 prvodarcov), Valentínska kvapka krvi (5 darcov),  

 realizovali sme zbierku - Celoslovenská finančná zbierka SČK zameraná na 

nákup pomôcok a realizáciu kurzov,  

 zapojili sme sa do Grantovej výzvy s projektom Efektívna podpora kardio 

zdravia určeného pre klientov Špecializovaného zariadenia a zariadenia pre 

seniorov Arcus na Skladnej ul. 

 

Zdravotník školy 

 spolupráca s triednymi učiteľmi v súvislosti s očkovaním žiakov pri nástupe na 

odbornú klinickú prax, 

 spolupráca s odborom epidemiológie RÚVZ – prehľad o očkovaní žiakov proti 

vírusovej hepatitíde typu B a osýpkam, 

 vedenie evidencie žiakov o očkovaní žiakov proti vírusovej hepatitíde typu B a 

osýpkam, 

 overovanie platnosti zdravotných preukazov v učebnom odbore sanitár, 

 spracovanie štatistického prehľadu očkovania za školský rok 2017/2018, 

 príprava podkladov k opatreniam na predchádzanie epidémie chrípky 

a odvysielanie týchto opatrení v školskom rozhlase (6x), 

 poskytovanie zdravotníckych hliadok  na športové a kultúrne akcie pre rôzne 

inštitúcie v meste podľa ich požiadaviek. 

 

 

SOČ 

            Školského kola SOČ sa zúčastnila 1  žiačka z  tretieho ročníka. Téma práce 5 jazykov 

lásky. Žiačka  postúpila do obvodného kola a následne postúpila do krajského kola. 

 

 

IES certifikáty 

Od 15.5.2015 má škola raiting na úrovni BB – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej 

profesionálnej úrovni. 20 žiakov školy požiadalo o vydanie IES certifikátu,  jeden žiak školy 

získal certifikát zdarma ako najlepší absolvent školy (Dominik Nagy z III.DFT).  

 

 

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu  bola príprava 

vysokokvalifikovaných odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania: 

 V súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR, KSK na rok 

2018/2019 a Programovým vyhlásením vlády SR rozpracovaným na podmienky 

rezortu zdravotníctva a školstva škola plnila úlohy, ktoré súvisia s výchovou 

a vzdelávaním a odbornou prípravou pracovníkov v zdravotníctve s SOV, ÚSOV 

a VOV pre výkon ich budúceho povolania s plným rešpektovaním schválených 
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právnych ustanovení, predpisov a pedagogických dokumentov, ale aj tých, ktoré 

boli  vydané v priebehu školského roka. 

 Pri realizácii VVP sme vychádzali z výstupných štandardov, ktoré sú uvedené 

v pedagogických dokumentoch. 

 Venovali sme pozornosť uplatňovaniu zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Výchova a vzdelávanie sa uskutočňovali podľa výchovno-vzdelávacích 

programov, ktorými boli ŠVP a ŠkVP. Do ŠkVP boli zapracované opatrenia 

vyplývajúce z Koncepcie odborného vzdelávania na SŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK, Koncepcie rozvoja športu KSK, Koncepcie rozvoja práce 

s mládežou KSK. 

       V rámci predmetových komisií sa organizovali a zabezpečovali akcie, súťaže, besedy, 

prednášky, exkurzie a pod. Hlavný dôraz sme kládli na kvalitný výchovno-vyučovací proces 

jednotlivých vyučovacích predmetov. 

 

 

Aktivity jednotlivých predmetových komisií a študijných odborov na škole: 

 

Predmetové komisie: spoločenskovedných predmetov, cudzích jazykov,  

prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy sa v 2. Polroku školského roka 

2018/2019 zlúčili do predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorej 

súčasťou sú sekcie: jazykov, prírodovedných predmetov, telesnej a športovej výchovy. V PK 

všeobecnovzdelávacích predmetov pracovalo 11 členov. 

 

 

PK spoločenskovedných predmetov  

 

 Zorganizovanie školského  kola Olympiády ľudských práv.  

 Spolupráca pri  e-testovaní maturita, pri e-testovaní čitateľská gramotnosť, e-

testovanie SJL generálna skúška 2019 (18 žiakov štvrtých ročníkov), súťaž 

Mladý digitálny Európan (18 žiakov druhých ročníkov). 

 Účasť na súťaži Mladý Európan  (3 žiačky). 

 Organizačné zabezpečenie akcie Noc v škole - Literárny večer. 

 Zabezpečovanie kultúrnych akcií:  

- Vieme sa tolerovať – výchovný koncert 

- Najmladšia špiónka Trixi – film, 

- Klamárium – výstava optických ilúzií. 

 Zapojenie žiakov do študentských volieb prezidenta. 

 Zapojenie žiakov do súťaže Uhádni svojho primátora. 

 Exkurzia do Kežmarku – 49 žiakov prvých ročníkov. 

 Informatická výchova (knižnica pre mládež Lit Park – žiaci prvých ročníkov). 

 V spolupráci s Mgr. Ondovčákovou zapojenie žiakov do aktivít: finančná 

olympiáda, výskum mediálnej gramotnosti, Štrukturovaný dialóg. 

 Spolupráca a zapojenie žiakov do tvorby školského časopisu. 

 Zapojenie  žiakov do recitačnej súťaže Slovo bez hraníc (1 žiak). 
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 Účasť na propagácii školy (Správna voľba povolania na SOŠ Ostrovského, Deň 

otvorených dverí na vlastnej škole). 

 Účasť členov PK na seminári Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz 

pre súčasnosť, Slovensko pri vzniku ČSR, Obchodovanie s ľuďmi. 

 

PK cudzích jazykov  

 

 Venovanie pozornosti inovatívnym metódam a formám výučby (projektové 

vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - CLIL). 

 Organizácia akcií k Európskemu dňu jazykov. 

 Organizácia a realizácia školského kola olympiády v ANJ.  

 Príprava žiakov v anglickom jazyku na súťaž v rámci Medzinárodného veľtrhu 

cvičných firiem. 

 Organizačné zabezpečenie návštevy anglickéhých divadelných predstavení The 

Onlines (žiaci 1. a 2. ročníka), Rómeo a Júlia (25 žiakov). 

 Preklad textov z ANJ pre potreby školy a tlmočenie pri návšteve partnerskej 

školy z Kwidzyn z Poľska. 

 Koordinácia II. ročníka kurzu Active week (26. - 30.11.2018) s lektorom 

z Anglicka (15 žiakov).  

 Spolupráca s členmi ostatných PK na akciách prezentujúcich školu a študijné 

odbory na škole.  

 1 členka PK sa zapojili do akcie Študentská kvapka krvi a darovala krv. 

 Zorganizovanie a zrealizovanie exkurzie do Centra pre liečbu drogových 

závislostí (I.MAS). 

 Spolupráca  s PK telesnej a športovej výchovy pri zabezpečovaní 

občerstvovacích staníc počas Medzinárodného maratónu mieru. 

 

PK prírodovedných predmetov 

  

 Maximálne využívanie IKT vo vyučovacom procese, softwarového balíčka 

INFOVEKu, EduPage v rámci aSc agendy ako aj internetové informácie 

(www.zborovna.sk, www.bezkriedy.sk), simulácie javov /JAVA APLETY/.  

 Uskutočnenie vstupných a výstupných testov z jednotlivých predmetov na 

posúdenie vedomostí žiakov prichádzajúcich zo ZŠ. 

 Realizácia a koordinácia prierezovej témy environmentálna výchova. 

 Vedenie krúžku Vieš správne hospodáriť?! 

 Propagácia významných dní a výročí týkajúcich sa prírodovedných dní  formou 

názornej agitácie (45 významných dní). 

 Realizácia triednych kôl  a  školského kolo prírodovednej súťaže o najlepšieho 

prírodovedca  BI-FY-CHE-MAT-INF. 

 Spolupráca na e-testovaní  žiakov  v spolupráci s NUCEM v čitateľskej 

gramotnosti, mediálnej gramotnosti, e-testovaní MS SJL 2019, finančnej 

olympiáde,  Štruktúrovanom dialógu, súťaže Mladý digitálny Európan. 

 Realizovanie exkurzií: Noc výskumníkov (23 žiakov), Parazitologický ústav  

Košice (23 žiakov), IT show OC Optima (17 žiakov). 

 Zážitkové učenie pomocou prenosnej hvezdárne  – Astroshow (120 žiakov). 

http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
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 Realizovanie virtuálnych exkurzií: STM - Košice Wolfang von Kempelen (60 

žiakov 

 Propagácia zdravého životného štýlu na triednických hodinách. 

 Tvorba projektov so žiakmi školy so zameraním na prírodovedné predmety 

(Projekt v programe SKICAR (76 žiakov). 

 Realizácia prednášok a besied s prírodovedným zameraním, spolupráca s členmi 

ostatných PK pri prezentácii školy a študijných odborov. 

 Zapojenie žiakov do súťaže: výtvarnej súťaže Energia v ľudskom organizme (76 

žiakov), výtvarný projekt  Využitie jednosmerného elektrického prúdu vo vašom 

budúcom povolaní (29 žiakov), QUO VADIS, ČLOVEK? (10 žiakov), Môj prvý 

dotyk s vedou (7 žiakov). 

 2 členovia PK sú zapojení do projektu pre učiteľov a žiakov IT Academy. 

 

PK telesnej a športovej výchovy  

 

 Organizácia účelových cvičení pre žiakov prvých a druhých ročníkov. 

 Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov. 

 Turistický kurz pre žiakov prvých ročníkov. 

 Plavecký kurz pre žiakov druhých ročníkov. 

 Lyžiarsky metodický a lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov prvých ročníkov 

DFT, ZZ a vybraných žiakov prvých ročníkov štvorročného štúdia. 

 Aktívne zapájanie žiakov do športových súťaží: 

-  vyhlasovaných KSK a MŠVVaŠ SR – dlhodobé súťaže  vyhlasované KSK (11 

súťaží), škola obsadila  25. miesto z celového počtu 79 zúčastnených škôl, 

- organizovaných MŠVVaŠ SR sme sa aktívne zapojili vo volejbale dievčat. 

 Realizácia 3 športových krúžkov (crossfitový krúžok, bedmintonový krúžok a 

krúžok záujmovej pohybovej aktivity – 63 žiakov). 

 Zníženie počtu necvičiacich žiakov oproti minulému školskému roku: štvrtá 

zdravotná skupina 4 žiaci, tretia zdravotná skupina 5 žiakov. 

 Účasť so žiakmi školy na športových súťažiach v rámci mesta (City Run – non 

stop beh, Jarný kros pod hradom a pod.), ktoré sú uvedené v tabuľke HS. 

 

 

PK odborných predmetov študijných odborov ZA, MAS, DVS, DFT, ZZ, SA (25 

členov) 

 

 Propagácia školy a študijných odborov (Správna voľba povolania - príležitosť 

k úspechu - SOŠ Ostrovského KE a v Gelnici, Európsky deň rodičov a škôl, Deň 

otvorených dverí – SZŠ, Pro Educo – fórum vzdelávania a inovácií).   

 Prezentácia školy a možnosti štúdia žiakom základných škôl na vybraných 

základných školách ( ZŠ Trebišovská 10, ZŠ Považská 12)  

 Aktualizácia www stránky školy, administrácia facebookovej stránky školy. 

 Spolupráca so stavovskými organizáciami (1 členka PK sa zúčastňovala 

zasadnutí RKSaPA KE 1  ako členka Rady pre nezdravotnícke zariadenia,  účasť 

žiakov študijného odboru DVS na konferenciách organizovaných RKSaPA, 

účasť na Fyzio Caffe). 
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 Organizácia konferencie:  2. ročník Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie 

v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice II.                                          

 Účasť žiakov I.,II. a III. ročníka DFT na Medzinárodnej konferencii Košické 

vertebrologické dni. 

 Spolupráca s výchovným poradcom, kariérovým poradcom a školským 

psychológom. 

 Tvorba školskej dokumentácie: Sprievodca štúdia, Záznamník odbornej klinickej 

praxe. 

 Realizácia aktivít súvisiacich s prípravou pobytu učiteľov z partnerskej školy 

Powislanska Colegy in Kwidzin v rámci Erazmus +, Kľúčovej akcie 1 

v decembri 2018 a máji 2019. 

 Zapojenie sa do projektu EPAS –Ambasádorská škola. 

 2 členky pôsobili ako školiace učiteľky pre študentov Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

 2 členky boli uvádzajúce učiteľky v rámci adaptačného vzdelávania. 

 Organizácia zbierky školských potrieb pre žiakov v Tanzánii s názvom Darujte 

školské potreby pre stredoškolákov. 

 Organizácia prednášok pre žiakov: Osobná asistencia, Pracovné postupy 

a dezinfekcia rúk. 

 Aktivity pre verejnosť: 

- realizácia ukážok prvej pomoci na Športovom dni zamestnancov KSK 

v Kysaku,  

- prednášková činnosť (hypertenzia, DM) – Verex-Elto a Hagard:Hal, 

- Svetový týždeň mozgu – Arcus, Skladná ul., 

- edukácia žiakov SZŠ Moyzesova – Postup pri ošetrovaní pri život 

ohrozujúcich stavoch. 

 Zber PET vrchnákov pre občianske združenie HorebPET.  

 Pasívna účasť členiek PK na: 

- seminári Práca záchranára v externom prostredí v Martine, organizátor Falck 

Záchranná a.s., 

- Medzinárodnej konferencii SKSaPA v Senci, téma Ošetrovateľstvo a pôrodná 

asistencia v procese zmien 

 Zabezpečenie nahradenia vymeškaných hodín žiakmi školy  z profilujúcich 

predmetov v študijnom odbore ZA, MAS, DFT, DVS a ZZ.  

 Organizačné zabezpečenie darcovstva krvi. 

 Zabezpečenie figurantov (žiaci študijného odboru ZZ) na: 

- Celoslovenskej súťaži vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných 

vozidiel  

- súťaž Modrá hviezda, na Košickej záchranke na Rastislavovej ul.  

- súčinnostné cvičenie Letisko 2018, mimoriadna udalosť – pád lietadla (28 

žiakov) 

 Spolupráca pri organizácii súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany – 

okresné kolo a krajské kolo 

 Príprava a účasť žiakov na súťažiach prvej pomoci: Súťaž družstiev prvej 

pomoci mládeže, Asistent v akcii. 

 Preškolenie ZA z praxe podľa vyhlášky MZ SR č. 584/2008 a 28/2017. 
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 Realizácia zdravotnej výchovy pre žiakov MŠ a ZŠ (ZŠ Gemerská, MŠ 

Muškátová) 

 Účasť na Behu fyzioterapeutov (3 členky a žiaci II.DFT a III. DFT). 

 Realizácia výučby modelom CLIL. 

 Spolupráca so SČK, realizácia projektu Kardio zdravie seniorov v rámci 

Grantovej výzvy SČK. 

 Zapájanie sa do charitatívnych zbierok (Deň belasého motýľa, Úsmev ako dar, 

Daruj kilečko,  Deň narcisov a iné). 

 Vedúci absolventských prác, konzultantské a oponentské posudky  pre žiakov 

VOŠ. 

 Aktivity súvisiace so zapojením sa do 12. ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky. 

 Vedenie žiakov v SOČ, realizácia školského  kola SOČ. 1 členka pracovala ako 

členka hodnotiacej komisie obvodného kola a krajského kola SOČ.  

 Príspevky do školského rozhlasu. 

 Spolupráca pri tvorbe školského časopisu. 

 Spolupráca pri zaregistrovaní a prezentácií Cvičnej firmy Velvet Massage Salon, 

s.r.o. na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem. 

 Príprava žiakov a zapájanie žiakov do súťaží: Florence roka 2018.  

 Zdravotnícke hliadky pre rôzne organizácie mesta podľa požiadaviek , spolu 14 

dvojčlenných zdravotníckych hliadok. 

 Odborné exkurzie: 

- 1 exkurzia mimo SR: Rehabilitačná klinika Malvazinky a Kladrub – 

Rehabilitačný ústav, Praha, ČR 

- 5 exkurzií mimo mesta Košice 

 Psychiatrická nemocnica Stráňany 1 v Michalovciach,  

 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci,  

 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný 

Smokovec,  

 Kúpele Štós, Jasovská jaskyňa,  

 Liptovský Mikuláš - Poľná nemocnica.  

- 43 exkurzií a miniexkurzií do rôznych zdravotníckych zariadeniach a 

zariadeniach sociálnych služieb v rámci mesta. 

 Krúžková činnosť – 5 záujmových útvarov (Ži športom a kultúrou, Mladý 

záchranár,  Komunikačné zručnosti, Dobrovoľník pomáha, Efektívna 

komunikácia v práci sanitára). 

 

Na škole pracovalo 10 predmetových komisií, ktoré sa významnou mierou podieľali 

na úspešnej realizácii výchovno-vzdelávacích cieľov stanovených v ŠkVP a Pláne práce 

školy. 

Výučba na škole prebiehala podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

vychádzajúcich z platných učebných osnov. 

Výučba teoretických hodín a niektorých cvičení sa realizovala v škole v odborných 

i klasických učebniach. Pracovné podmienky na výučbu sú na škole veľmi dobré. Škola je 

vybavená modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktoré vo veľkej miere 

využívajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy. Časť praktických cvičení sa 
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realizovala v prirodzených podmienkach v rôznych zdravotníckych zariadeniach a 

zariadeniach sociálnych služieb, s ktorými má škola uzavreté dohody o zriadení výučbových 

základní. 

Výučba v škole i v prirodzených podmienkach prebiehala podľa platného rozvrhu 

hodín a časového harmonogramu. Vyučujúci podľa povahy preberaného učiva  optimálne 

využívali vhodné didaktické metódy a formy (virtuálna anatomická učebňa, model CLIL 

a iné). Veľmi dobrá bola spolupráca  pedagogických zamestnancov (externých aj interných) 

s asistentkou–dokumentátorkou, čím sa na vyučovacích hodinách uplatňovali vyučovacie 

metódy s maximálnou názornosťou a efektívnosťou. 

Vo vyučovacom procese sa  do jednotlivých predmetov vo zvýšenej miere zavádzali 

moderné digitálne technológie, nakoľko sa zvýšila počítačová gramotnosť pedagogických 

zamestnancov formou absolvovania priebežného vzdelávania Využitie IKT vo vyučovacích 

predmetoch. Škola využíva aSc agendu - elektronická triedna kniha, ktorá je súčasťou 

školského programu Edupage. Učitelia využívajú program Flow!Works pri práci 

s interaktívnou tabuľou a myšlienové mapy v programe Free Mind. 

Využívanie internetu bezdrôtovým pripojením WIFI sprístupnilo žiakom informačné 

zdroje i možnosť osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce s informáciami 

a prezentovať informácie. 

 

 

Klady: 

 získanie Medzinárodného certifikátu IES (Internacional Education Society), máj 

2008, súčasný rating školy BB, 

 využívanie výhod študentskej karty ISIC/EURO 26, pre pedagogických 

zamestnancov ITIC karta, 

 aSc agenda  a moduly elektronická triedna kniha,  internetová žiacka knižka, ktoré 

sú súčasťou školského programu Edupage, 

 Ambasádorská škola Európskeho parlamentu,  

 zabezpečenie veľkého počtu odborných prednášok súvisiacich s preberaným  

učivom za účelom skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu, 

 realizácia výučby metódou CLIL, 

 vysoký počet aktivít zameraných na prevenciu  drogových závislostí a sociálno-

patologických javov, 

 charitatívne a dobrovoľnícke akcie, 

 zapájanie sa do rôznych kultúrnych, športových a odborných súťaží so žiakmi  

 školy,  

 veľký počet tematických exkurzií,  

 realizácia učiva v rámci účelových cvičení a kurzu Ochrana života a zdravia, 

 zníženie počtu necvičiacich žiakov,  

 mierne zlepšenie prospechu žiakov, 

 aktívne zapájanie sa vyučujúcich do kontinuálneho vzdelávania, 

 veľký počet hospitácií zo strany vedenia školy a tiež vzájomných hospitácií, 

 prezentácia školy na verejnosti (poskytovanie zdravotníckych hliadok, figurantov               

pri rôznych akciách, modelových situáciách, súčinnostných cvičeniach), 

 veľký počet záujmových krúžkov v rámci využitia vzdelávacích poukazov, 

 posilnené pozície a právomoci predmetových komisií, 
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 počas praktického vyučovania možnosť spoznania viacerých systémov práce 

jednotlivých zdravotníckych a sociálnych zariadení (lepšia možnosť výberu 

zamestnania), 

 dobré materiálno-technické vybavenie školy, vybudované multifunkčné ihrisko, 

zriadenie virtuálnej anatomickej učebne – VAU, 

 zapojenie sa do virtuálnej knižnice,  

 veľký záujem rôznych zdravotníckych zariadení o absolventov, 

 spolupráca so Slovenským Červeným krížom, 

 veľmi dobrá spolupráca s CPPPaP, 

 výborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a  zariadeniami sociálnych 

služieb a ostatnými inštitúciami, 

 veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy, radou rodičov 

rodičovského združenia, stavovskými organizáciami a rôznymi ďalšími výchovno-

vzdelávacími inštitúciami,  

 sídlo školy,  

 história školy. 

 

 

Nedostatky:  

 veľký počet vymeškaných hodín žiakmi školy, 

 

 

Opatrenia: 

 venovať zvýšenú pozornosť absencii žiakov, aby sa zlepšila  školská dochádzka   

a prospech žiakov, v spolupráci s rodičmi žiakov, výchovným poradcom, 

školským psychológom, triednymi učiteľmi. 

 

 

 

II.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 

 

 
 Počet žiakov školy spolu 592 

 Z toho dievčat 453 

 Počet tried spolu 27 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 388 

 Z toho dievčat 315 

 Počet tried denného štúdia 19 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia ⃰ 118 

 Z toho dievčat 88 

 Počet tried nadstavbového štúdia 6 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  13 

 Z toho dievčat 6 
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 Počet tried pomaturitného štúdia 1 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 204 

 Z toho dievčat 138 

 Počet tried večernej formy štúdia 8 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  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 1/1 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia - 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 24 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 5 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 8 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 7 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

28 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 40 

m) Počet žiakov, ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z. z. – štúdium jednotlivých 

vyučovacích predmetov  

- 

n) Iný dôvod zmeny - 

 

 
⃰ Poznámka: na škole bolo 6 tried VOŠ s počtom žiakov 118, z toho 88 dievčat. 

 

 

 

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

Pri prijímaní uchádzačov zo základnej školy sa brali do úvahy výsledky prospechu zo 

základnej školy, výsledky Testovania 9 – 2018 v študijnom odbore praktická sestra 

a výsledky písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. 

V študijnom odbore masér sa brali do úvahy výsledky prospechu zo základnej školy, výsledky 

talentovej skúšky a výsledky písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

a z biológie. 

V študijných odboroch diplomovaný fyzioterapeut - výsledky talentovej skúšky, 

výsledky písomnej prijímacej skúšky z biológie a z fyziky a výsledky maturitnej skúšky zo 
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strednej školy. V študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra - výsledky písomnej 

prijímacej skúšky z biológie a výsledky maturitnej skúšky zo strednej školy. 

V študijnom odbore zdravotnícky záchranár – výsledky talentovej skúšky, výsledky 

písomnej prijímacej skúšky z biológie, výsledky psychodiagnostických testov a výsledky 

maturitnej skúšky zo strednej školy.  

      Všetci uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá pre prácu v danom odbore.   

 

 

 
 1.kolo PS 

 

2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2019 

Kód Odbor Plán Prihlásení  Prijatí 

 

Prihlásení Prijatí 

5361 M praktická sestra  

 
90 96 83 1 1 49 49 

5370 M masér 

 
20 49 20 - - 20 20 

5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 
31 28 20 9 9 29 26 

5325 Q diplomovaná 

všeobecná sestra 
31 23 14 5 4 18 16 

5315 N zdravotnícky 

záchranár 

(denná forma) 
24 20 12 3 3 15 13 

5315 N zdravotnícky 

záchranár 

(externá-večerná  

forma) 

24 18 9 5 5 14 15 

5361 N praktická sestra 

(externá večerná 

forma ) 
60 79 67 - - 67 65 

5370 N 

masér 

masér (externá 

večerná forma) 
12 10 8 7 5 13 13 

5371 H sanitár (externá 

večerná forma) 
58 37 37 8 8 40 40 

Spolu  350 360 270 38 35 265 

 

257 

 

 

 

 

Škola má vypracovaný marketing propagácie školy. V školskom roku 2018/2019 sme 

si  kládli za cieľ zvýšenie, resp. udržanie záujmu žiakov o štúdium na našej škole. 

Marketingovú komunikáciu sme  realizovali nasledovnými krokmi: aktívnou komunikáciou 

(návštevy na školách, realizovaním Dni otvorených dverí, účasťou na veľtrhoch), 

informovaním o aktivitách a úspechoch školy prostredníctvom internetových denníkov. 

Reklamou a propagáciou školy a študijných odborov v prostriedkoch MHD. 
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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 

 2,08 2,07 2,07 2,05 1,91 

Priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka za školu 104,4 96,69 96,02 87,33 

 

97,37 

 
Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu 
1,18 1,38 1,44 0,93 

 

0,81 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu 
103,23 95,31 94,58 86,4 

 

96,55 
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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 

Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory zdravotnícky asistent a masér 

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.  66 11 16,70 18 27,30 33 50,00 4 6,00 6817 103,29 25 0,78 

2.  79 16 20,25 20 25,32 41 51,90 2 2,53 10061 127,35 40 0,50 

3.  61 7 11,50 21 34,50 33 54,00 0 0,00 5799 95,06 68 1,11 

4.  49 3 6,12 8 16,33 38 77,55 0 0,00 5527 112,79 109 2,22 

Spolu 255 37 14,50 67 27,0   0 145 56,90 4 1,60 28204 110,60 242 0,94 

Poznámka: jeden žiak prvého ročníka bol neklasifikovaný 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 v študijných 

odboroch  s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 
Prospech 

Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut 

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.  36 5 13,90 14 38,88 17 47,22 0 0,00 4698 130,50 55 1,53 

2.  33 7 21,20 11 33,34 15 45,46 0 0,00 3958 119,94 48 1,45 

3.  40 24 60,00 14 35,00 2 5,00 0 0,00 2624 65,60 9 0,23 

Spolu 109 36 33,00 39 35,80 34 31,20 0 0,00 12280 112,66 112 1,02 

 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme štúdia 

 
Prospech 

Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory zdravotnícky záchranár PKŠ 

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.  - - - - - - - - - - - - - 

2. 10 4 40,00 5 50,00 1 10,00 0 0,00 646 64,60 18 1,8 

Spolu 10 4 40,00 5 50,00 1 10,00 0 0,00 646 64,60 18 1,8 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 

v iných formách štúdia  

 Prospech 
Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory   zdravotnícky asistent PKŠ - externá večerná forma (dvojročné štúdium) 

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.  34 15 44,12 11 32,35 8 23,53 0 0,00 1504 44,24 0 0 

2.  38 17 44,74 11 28,95 10 26,31 0 0,00 1125 29,60 0 0 

Spolu 72 32 44,45 22 30,55 18 25,00 0 0,00 2629 36,51 0 0 

 

 

5. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 

v iných formách štúdia  

 Prospech 
Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory sanitár – externá večerná forma (jednoročné štúdium) 

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.  45 24 53,40 14 31,10 7 15,50 0 0 1265 28,11 0 0 

Spolu 45 24 53,40 14 31,20 7 15,50 0 0 1265 28,11 0 0 

 

 

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

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5371 H sanitár 0 33 0 7 0 5 0 0 45 0 

Celkom  0 33 0 7 0 5 0 0 45 0 

 

 

 

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

 
7.1 Celkové hodnotenie 

Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5356 M zdravotnícky asistent 35 - 0 - 35 - 

5370 M masér 13 - 1 - 14 - 

5315 N zdravotnícky záchranár 10 - 0 - 10 - 

Spolu  58 - 1 - 59 - 
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Mimoriadne obdobie (september 2019) 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5356 M zdravotnícky asistent 2 0 0 0 2 0 

5370 M masér 1 0 1 0 2 0 

5315 N zdravotnícky záchranár 0 0 0 0 0 0 

Spolu  3 0 1 0 4 0 

 

7.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie v 

% 

Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra 50 42,8 32,278 
Anglický jazyk 42 48,7 45,39 
Nemecký jazyk 8 31,9 34,4125 

 

7.3 Interná časť MS 
      - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie v % 
Slovenský jazyk a literatúra 50 64,218 
Anglický jazyk 42 64,88 
Nemecký jazyk 8 74,375 

 

7.4 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 

6 14 22 5 0 2,55 

Anglický 

jazyk 
9 8 16 5 1 2,51 

Nemecký 

jazyk 
1 3 3 1 0 2,50 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

37 28 25 5 0 2,25 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

62 24 9 0 0 1,44 

 

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

odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu konali 

AS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 
16 0 4 0 4 0 1 0 25 0 

5325 Q diplomovaná 

všeobecná sestra 
3 0 10 2 0 0 0 0 15 0 

Celkom  19 0 14 2 4 0 1 0 40 0 
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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 

/SOŠ-

kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ 

SR  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

5356 M        

zdravotnícky 

asistent 

ŠVP 

(aktualizácia 

v roku 2017) 
2 43 2 50 2 41 2 35 8 169 

5370 M      

masér 

ŠVP                 

( aktualizácia 

v roku 2017) 
1 23 1 29 1 20 1 14 4 86 

5317 Q 

diplomovaný 

fyzioterapeut 

4181/1997-152 1 19 1 20 1 25 0 0 3 64 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

PKŠ 

ŠVP                           

(aktualizácia 

v roku 2017) 
0 0 1 10 0 0 0 0 1 10 

5325 Q 

diplomovaná 

všeobecná 

sestra 

 

ÚP 3000/2002-

42 
1 17 1 13 1 15 0 0 3 45 

 

Celkom 5 102 6 122 5 101 3 49 19 

 

374 

 
Ostatné 

formy 

štúdia 

(externé- 

večerné 

štúdium)  

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ 

SR 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

5356 N 

zdravotnícky 

asistent 

PKŠ 

ŠVP  

(aktualizácia 

v roku 2017) 
2 34 2 38 0 0 0 0 4 72 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

PKŠ 

ŠVP                           

(aktualizácia 

v roku 2017) 
2 34 0 0 0 0 0 0 2 34 

 

Celkom 

 

2 68 2 38 0 0 0 0 6 16 
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Vzdelávacie  programy 

školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2018/2019 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 

triedy 
 

žiaci 

5371 H sanitár 
ŠVP ( aktualizácia 

v roku 2016) 
2 45 0 0 0 0 2 45 

Celkom 2 45 0 0 0 0 2 45 

Poznámka: počet žiakov je uvedených na konci školského roka 2018/2019. 

 

VI.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 

uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 

ďalšie štúdium 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2018/2019  podiel absolventov na 

trhu práce  

 
Pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2019 
Celkom 

Počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

17 9 0 100 6+2 MD 

+ 1 RD 
135 

 
Počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

  0 0 0 38 5+2RD 45 

 
Spolu 

počet žiakov 
17 9 0 138 11+2MD 

        +3RD 

180 

Poznámka: MD – materská dovolenka, RD – rodičovská dovolenka 
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Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského 

roku 2018/2019 

 

Kód odboru s 

názvom 

Pokračujú v 

štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2019 
Celkom 

5356 M 

zdravotnícky 

asistent 
18 0 49 

3+2MD 

+1RD 
73 

5370 M  

masér 
6 0 6 1 13 

5317 Q 

diplomovaný 

fyzioterapeut 
2 0 21 1 24 

5325 Q 

diplomovaná 

všeobecná sestra 
0 0 14 1 15 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 
0 0 10 0 10 

5371 H 

 sanitár 
0 0 38 5+2RD 45 
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VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 7 41 81 63 24 8 224 48,48 

z toho žien 7 37 71 59 24 5 203 48,50 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 224 

z toho externých 182 

kvalifikovaných 224 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 9 

s 2. kvalifikačnou skúškou 10 

s vedecko-akademickou hodnosťou 8 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 

2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek do     nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet 1 1 3 5 2 1 13 52,15 

z toho žien 1 1 2 3 2 1 10 56 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 5 

so stredoškolským vzdelaním 8 

Poznámka: 1 nepedagogický zamestnanec má základné vzdelanie.  
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3. Odbornosť odučených hodín 

 

 

Predmety 

 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 68 68 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 110 110 100,00 0 0,00 

Prírodovedné 73 73 100,00 0 0,00 

Odborné 1072 1070 99,86 2 0,14 

Spolu 1323 1321 99,85 2 0,15 

 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov osvedčenie, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet 

kreditov 

Vykonanie druhej atestácie 

pedagogického zamestnanca 

Katolícka univerzita  

v Ružomberku 

Pedagogická fakulta  

osvedčenie 1 0 

Predatestačná príprava pred I. 

atestáciou pre pedagogických 

zamestnancov SZŠ 

SZU Bratislava osvedčenie 4 0 

II. atestácia pre 

pedagogických zamestnancov 

SZŠ 

SZU Bratislava osvedčenie 1 
0 

 

Predatestačná príprava pred II. 

atestáciou pre pedagogických 

zamestnancov SZŠ 

SZU Bratislava osvedčenie 1 0 

II. atestácia učiteľa pre úplné 

stredné odborné vzdelávanie 

Katolícka univerzita 

v Ružomberku 

Pedagogická fakulta 

osvedčenie 1 0 

Prípravné atestačné 

vzdelávanie pre 

pedagogických zamestnancov 

zamerané na vykonanie I. 

atestácie 

MPC Košice osvedčenie 1 0 

Rozvoj komunikačných 

zručností na hodinách 

anglického jazyka 

MPC Prešov osvedčenie 1 14 

Manažment školy Vysoká škola DTI 

Dubnica nad Váhom 
osvedčenie 1 0 

I. atestácia pre pedagogických 

zamestnancov SZŠ 
SZU Bratislava osvedčenie 1 0 

Riadenie odbornej zložky 

vzdelávania na SZŠ v SR 

v študijnom odbore praktická 

sestra 

SZŠ Bratislava potvrdenie 1 5 

 

Poznámka: Ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov: Školský psychológ „Krízová intervencia na školách 

v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse pre psychológov, školských psychológov 

a sociálnych pedagógov“, Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o., Piešťany, 09.11. - 10.11.2018, Osvedčenie, počet 

kreditov: 6. 
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Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami  
Počet ped. 

zamestnancov, ktorí 

ešte nezískali 

kredity  

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

 do 30 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

 30 (priznaný 6% 

kreditný príplatok) 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

do 60 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

60 (priznaný 12% 

kreditný príplatok)  

10 2 5 3 22 

 

 

 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
 

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 
P.č. Názov súťaže Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. SOČ Daniela Drábiková 

III.A/ZA 

05.04.2019 

 

ÁNO 

 

--- --- 

2. Celoslovenská  

výtvarná súťaž  

ČS 

Vargová, Alezárová 

– II.A/ZA , 

Žlebčíková – I.MAS 

03.11.2018 --- ÁNO 

 

--- 

3.  Športom pre ČS 103 žiakov 29.11.2018 --- ÁNO 

 

--- 

4. Cezpoľný beh  

(okresné kolo) 

Košice - Anička 

Družstvo chlapcov  

postup na krajské kolo,  

Jakub Jenčuš 1.miesto 

26.09.2018 --- --- --- 

5. Cezpoľný beh  

(krajské kolo) 

Košice- Anička 

 

Jakub Jenčuš 2.miesto 

03.10.2018 ÁNO 

 

--- --- 

6. Aerobik žiačok   

(okresné kolo) 

Košice – 

Gymnázium  

Opatovská 

Postup 3 dievčat  

na krajské kolo 

17.10.2018 --- --- --- 

7. Bedminton žiakov SŠ 

Košice-  

SOŠ železničné 

Družstvo dievčat -  

11. miesto 

22.10.2018 --- --- --- 

8. Bedminton žiačok SŠ 

Košice-  

SOŚ železničné 

Družstvo dievčat –  

10.miesto 

23.10.2018 --- --- --- 

9. Florbal chlapcov 

Košice-  

SOŠ Ostrovského 

Družstvo chlapcov   

(10 chlapcov)  

2.miesto v skupine 

05.11.2018 --- --- --- 

10. Florbal dievčat 

Košice- 

 OA Watsonová 

Družstvo dievčat, 

1.miesto v skupine 

postup 

14.11.2018 --- --- --- 

11. Florbal dievčat 

Košice-  

SOŠ Ostrovského 

Družstvo dievčat  

7.miesto v KE 

15.11.2018 ÁNO 

 

--- --- 

12. Aerobik žiačok  Dominika Šoltésová   22.11.2018            --- ÁNO           --- 
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(krajské kolo) 

Košice –  

Gymnázium  

Opatovská 

11. miesto  

(náhradníčka  

na Celoštátne kolo) 

 

13. Volejbal žiačok  

(okresné kolo) 

Košice – 

Gymnázium  

Trebišovská 

Družstvo dievčat  

3. miesto  

06.03.2019 --- ---             --- 

14. Olympiáda  

v anglickom  

jazyku 

Okresné kolo –  

Tomáš Felšoci IV.MAS 

5. miesto 

14.01.2019 --- --- --- 

Iné súťaže 

 
1. Súťaž družstiev 

prvej pomoci 

mládeže, ZŠ 

Požiarnická, Košice 

v spolupráci so 

SČK 

5 žiaci II.A/ZA   

 

30.05.2019 

6. miesto 

 

ÁNO 

 

 

--- 

 

--- 

2. Asistent v akcii 

SZŠ v Prešove  

2 žiaci II.A/ZA   

 

07.06.2019 

 

--- ÁNO 

9. miesto 

--- 

3. 7. ročník 

Celoslovenskej 

konferencie žiakov 

študijného odboru 

ZA v Banskej 

Bystrici 

Miklianová, Vasiľová 

IV.B/ZA 

11.04.2019 

 

 

     --- 

 

ÁNO  

 

 

--- 

4.  Rodina a základné  

ľudské 

právo na život  

– výtvarná 

súťaž 

Vargová – II.A/ZA,              

Kuková– II.B/ZA 

26.03.2019  

    --- 

 

ÁNO  

 

 

         --- 

5. QOU VADIS, 

Človek?  Kam 

kráča tento svet? 

Organizátor: CVČ 

Košice 

7 výtvarných prác –  

I. MAS 

október  

2018 

  

ÁNO  

 

          

         --- 

         

        --- 

6. Zelený svet 2019 

Slovenská agentúra 

životného  

prostredia 

Vyhlasovateľ: 

Ministerstvo  

životného  

prostredia SR 

12 výtvarných a 

 literárnych prác  

žiakov I. a II. ročníka 

 

jún 2019 

- 

septembra 

2019 

  

--- 

 

ÁNO  

 

 

--- 

7. Florence roka 2018 

Rezortná súťaž 

Organizátor: 

Svet zdravia  

Akadémia 

v spolupráci  

s poisťovňou  

- 15 žiakov 

III.DVS   

 

- Umiestnenie: 

Zuzana 

Rusnáková  

október 

2018 

 

--- 

 

ÁNO  

11. miesto 

 

--- 
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Dôvera 

8. Slovo bez hraníc II. MAS, Paračková 25.3.2019 ---        --- --- 

9. Mladý Európan Recskiová, Figľárová,  

Kuková II.B/ZA 

17.4.2019 ÁNO  

 

          --- --- 

10. Uhádni svojho  

primátora 

IV. MAS, K. Krajňáková november  

2018 

   --- ÁNO  

 

--- 

11. Mladý digitálny 

 Európan 

18 žiakov druhých 

 ročníkov 

15. 5. 2019   --- ÁNO  

 

--- 

12. E-test GS_SJL 18 žiakov štvrtých  

ročníkov 

05.02.2019   --- ÁNO  

 

--- 

13. Ambasádorská  

škola Európskeho 

 parlamentu  

- EPAS 

vybraní žiaci školy tretí ročník 

programu  

2018/2019 

   --- ÁNO          --- 

14. Súťaž o virtuálnu 

anatomickú  

učebňu - VAU 

Organizátor: 

Samsung,  

Svet zdravia a  

Virtual Medicine. 

všetci žiaci školy 13.2. –  

17.03.2019 

     

 --- 

 

ÁNO 

(víťaz súťaže) 

  

--- 

15. 16. Medzinárodný  

veľtrh cvičných  

firiem krajín V4 –  

Velvet Massage  

Salon s.r.o 

Organizátor: 

ŠIOV , Obchodná  

Akadémia,  

Watsonova 61, KE 

9 žiakov  

(II. MAS a III. MAS)  

17.10 – 

18.10.2018 

 

      

--- 

 

--- 

    

3.miesto – 

Najlepšia 

cvičná firma 

 

3.miesto – 

elevator Pitch – 

Tomáš Felšöci 

 

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy 

 

P.č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na 

konferenciách, 

výstavách) 

Počet zúčastnených 

3. Správna voľba povolania – 

príležitosť k úspechu v Košiciach 

 

Správna voľba povolania – 

príležitosť k úspechu v Gelnici 

24.10.2018 

25.10.2018 

 

25.10.2018 

SOŠ Ostrovského, KE 

 

 

Gymnázium, SNP 1 

Gelnica  

4 žiaci II.DVS 

2 žiaci DFT 

2 žiaci IV.B/ZA 

2 žiaci DFT 

4.  Zdravotná výchova pre žiakov ZŠ 

ZŠ Gemerská,  MŠ Muškátová 

december 2018 

– 

január 2019 

Edukácia  Mgr. Áronová 

Fedoreňková, 

PhDr. Danková 

15 žiakov II.DVS 

4. Európsky deň rodičov a škôl 26.10.2018 ZŠ Lechkého, ul. Jána 

Pavla II 

2 žiaci III.DVS 

3 žiaci MAS 

1 žiak DFT 

 

5. Pro Educo – fórum vzdelávania a 

inovácii 

29.11.2018 

30.11.2018 

Spoločenský pavilón, 

KE 

2 žiaci I.DVS 

2 žiaci II.DVS 

3 žiaci  III.DFT 

20 žiakov III.MAS 

15 žiakov IV.MAS 
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6. Deň otvorených dverí 24.11.2018 

09.02.2019 

SZŠ Kukučínova 40, 

KE 

136 návštevníkov  

100 návštevníkov 

 XII. ročník Konferencie RKMTP 27.02.2019 Konferencia 

stavovskej organizácie 

RKMTP 

Aktívna účasť 1 

žiak II.A/ZA 

9. Celoslovenská konferencia žiakov 

študijného odboru ZA (7.ročník) 

11.04.2019 Konferencia - SZŠ 

v Banskej Bystrici 

MUDr. Kolárovská 

2 žiaci III.B/ZA 

10. 2. ročník konferencie Deň 

ošetrovateľstva a rehabilitácie 

Kultúrno – spoločenská centrum 

Južan, Smetanova 4, KE 

17.05.2019 Odborná konferencia 

v spolupráci 

s RKSaPa Košice II. 

- 43 žiakov  DVS,  

- 67 žiakov DVS 

- 6 žiakov 

III.A,B/ZA 

15. Zaslanie letákov pre jednotlivé 

študijné odbory 4-ročného štúdia na 

ZŠ KSK a PSK 

október 2018 ŠVS v Michalovciach ZŠ v Košickom 

a Prešovskom kraji 

16. Zaslanie letákov pre jednotlivé 

študijné odbory VOŠ a PKŠ na SŠ 

KSK a PSK 

október 2018 ŠVS v Michalovciach SŠ v Košickom 

a Prešovskom kraji  

17. Prezentácia možností štúdia na našej 

škole na web stránke školy 

priebežne www.kukucinka.sk --- 

18. Priebežne informácie o aktivitách a 

úspechoch školy prezentované na 

web stránkach a slovenských 

internetových denníkoch (napísali 

o nás) 

Ocenenie pedagógov: 

- Mgr. Mária Šoltésová - 

malá medaila sv. Gorazda  

- Mgr. Agáta Marinčáková – 

ocenenie KSK 

- Mgr. Jana Antošová 

Biele srdce v kategórii 

pedagóg na regionálnej 

úrovni 

 

Virtuálna anatomická učebňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2019 

 

28.03.2019 

 

 

28.05.2019 

 

 

 

apríl 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://web.vucke.sk/sk/novi
nky/na-den-ucitelov-ocenil-

kraj-35-pedagogov.html 
 

https://kosice.korzar.sme.sk/c

/22086257/kosicky-kraj-

ocenil-stredoskolskych-
pedagogov.html 

 

https://www.tvnoe.cz/porad/2

4808-zpravodajske-

noeviny-28-5-2019 
 

https://web.vucke.sk/sk/novi
nky/kosicki-studenti-budu-

ucit-anatomiu-vo-virtualnej-

realite.html 
 

https://www.procare.sk/kosic

ki-studenti-sa-budu-ucit-
anatomiu-vo-virtualnej-

realite/ 
 

https://www.webnoviny.sk/v

zdravotnictve/studenti-
kosickej-szs-sa-budu-ucit-

anatomiu-virtualne/ 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=UV9SnbQ4WcU 
 

www.1pluska.sk/gal/regiony/

vychodne-slovensko/ziaci-

kukucinky-su-lepsi-ako -
nasi-hokejisti-takmer-

uchmatli-dvadsiatke-
superov-trofej/16 

 

https://www.mojandroid.sk/v
irtualan-realita-anatomia-

samsung/ 

 

--- 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/na-den-ucitelov-ocenil-kraj-35-pedagogov.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/na-den-ucitelov-ocenil-kraj-35-pedagogov.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/na-den-ucitelov-ocenil-kraj-35-pedagogov.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086257/kosicky-kraj-ocenil-stredoskolskych-pedagogov.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086257/kosicky-kraj-ocenil-stredoskolskych-pedagogov.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086257/kosicky-kraj-ocenil-stredoskolskych-pedagogov.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086257/kosicky-kraj-ocenil-stredoskolskych-pedagogov.html
https://www.tvnoe.cz/porad/24808-zpravodajske-noeviny-28-5-2019
https://www.tvnoe.cz/porad/24808-zpravodajske-noeviny-28-5-2019
https://www.tvnoe.cz/porad/24808-zpravodajske-noeviny-28-5-2019
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicki-studenti-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicki-studenti-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicki-studenti-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite.html
https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicki-studenti-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite.html
https://www.procare.sk/kosicki-studenti-sa-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite/
https://www.procare.sk/kosicki-studenti-sa-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite/
https://www.procare.sk/kosicki-studenti-sa-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite/
https://www.procare.sk/kosicki-studenti-sa-budu-ucit-anatomiu-vo-virtualnej-realite/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/studenti-kosickej-szs-sa-budu-ucit-anatomiu-virtualne/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/studenti-kosickej-szs-sa-budu-ucit-anatomiu-virtualne/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/studenti-kosickej-szs-sa-budu-ucit-anatomiu-virtualne/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/studenti-kosickej-szs-sa-budu-ucit-anatomiu-virtualne/
https://www.youtube.com/watch?v=UV9SnbQ4WcU
https://www.youtube.com/watch?v=UV9SnbQ4WcU
http://www.1pluska.sk/gal/regiony/vychodne-slovensko/ziaci-kukucinky-su-lepsi-ako%20-nasi-hokejisti-takmer-uchmatli-dvadsiatke-superov-trofej/16
http://www.1pluska.sk/gal/regiony/vychodne-slovensko/ziaci-kukucinky-su-lepsi-ako%20-nasi-hokejisti-takmer-uchmatli-dvadsiatke-superov-trofej/16
http://www.1pluska.sk/gal/regiony/vychodne-slovensko/ziaci-kukucinky-su-lepsi-ako%20-nasi-hokejisti-takmer-uchmatli-dvadsiatke-superov-trofej/16
http://www.1pluska.sk/gal/regiony/vychodne-slovensko/ziaci-kukucinky-su-lepsi-ako%20-nasi-hokejisti-takmer-uchmatli-dvadsiatke-superov-trofej/16
http://www.1pluska.sk/gal/regiony/vychodne-slovensko/ziaci-kukucinky-su-lepsi-ako%20-nasi-hokejisti-takmer-uchmatli-dvadsiatke-superov-trofej/16
http://www.1pluska.sk/gal/regiony/vychodne-slovensko/ziaci-kukucinky-su-lepsi-ako%20-nasi-hokejisti-takmer-uchmatli-dvadsiatke-superov-trofej/16
https://www.mojandroid.sk/virtualan-realita-anatomia-samsung/
https://www.mojandroid.sk/virtualan-realita-anatomia-samsung/
https://www.mojandroid.sk/virtualan-realita-anatomia-samsung/
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Vyradzovanie absolventov 

 

10.06.2019 

 

https://kosicednes.sk/styl-

ine/kukucinka-dava-jasnu-

perspektivu-buducnosti/ 

19. Súčinnostné cvičenie – Letisko 2018 26.10.2018 (mediálizácia udalosti 

v obrazových, 

printových a 

elektronických 

 

20. Celoslovenská súťaž vo 

vyslobodzovaní zranených osôb z 

havarovaných vozidiel 

03.10.2018 Hlavná ulica, Košice 

(mediálizácia udalosti 

v obrazových, 

printových a 

elektronických 

médiách) 

PhDr. Kovalčíková 

4 žiaci II.ZZ-PKŠ 

 

21. Súťaž mladých záchranárov CO 

(okresné a krajské kolo) 

30.04.2019 

22.05.2019 

Okresný úrad Košice 

+CVČ Domino, Mesto 

Košice (mediálizácia 

udalosti v obrazových, 

printových a 

elektronických 

médiách) 

 2 žiaci II. DVS 

v pozícií rozhodcov 

 

22. Modrá hviezda Košickej záchranky 

2019 – 9. ročník súťaže 

dvojčlenných posádok  

máj 2019  (mediálizácia udalosti 

v obrazových, 

printových a 

elektronických 

médiách) 

PhDr. Birková 

5 žiakov II.B/ZA 

ako figuranti 

ZDRAVOTNÍCKE HLIADKY 

Akcia Dátum Miesto Organizátor Počet zúčastnených 

žiakov 

Regionálne kolo 

cezpoľného behu Anička 

26.09.2018 

 

SOŠ J. Bocatia PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

so SOŠ J. Bocatia 

2 žiaci II.DVS 

 

Posviacka Evanjelického 

kostola 

30.09.2018 

 

Toryská 1/D, Košice PhDr. Danková , 

PhD. v spolupráci 

s cirkevným zborom 

Evanjelickej cirkvi, 

Košice  

2 žiaci III.DVS 

 

 

Regionálne kolo 

cezpoľného behu Anička 

03.10.2018 SOŠ J. Bocatia PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

so SOŠ J. Bocatia 

2 žiaci II.DVS 

Beh o cenu starostu MČ 

Košice Juh 

03.10.2018 Športovo zábavný 

areál Alejova 2, 

Košice 

PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

s MÚ MČ Košice 

Juh 

2 žiaci II.DVS 

Červený kríž – meranie 

glykémie a TK 

07.10.2018 Červený kríž PhDr. Danková , 

PhD.v spolupráci 

PhDr. Domiterovou 

Margarétou, PhD, 

Bocatiova 1, Košice 

2 žiaci II.DVS 

RÚVZ -  meranie 

glykémie, TK, tuku 

09.10.2018 

10.10.2018 

 

Belehradská 2, 

Košice 

PhDr. Danková , 

PhD.v spolupráci 

s Mgr. Fabiánovou 

Monikou 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

 

Červený kríž 18.10.2018 Bocatiova 1, Košice PhDr. Danková , 

PhD.v spolupráci 

s červeným krížom, 

Bocatiova 1, Košice 

2 žiaci I.DVS 

2 žiaci I.DVS 

 

Turnaj vo futbale  23.01.2019 Stredná športová PhDr. Danková , 2 žiaci  I.DVS 

https://kosicednes.sk/styl-ine/kukucinka-dava-jasnu-perspektivu-buducnosti/
https://kosicednes.sk/styl-ine/kukucinka-dava-jasnu-perspektivu-buducnosti/
https://kosicednes.sk/styl-ine/kukucinka-dava-jasnu-perspektivu-buducnosti/
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škola Tr. SNP 104, 

Šaca 

PhD. v spolupráci 

s PhDr. Švecovou, 

Mgr. Lelkovičom 

2 žiaci II.DVS 

Turnaj v stolnom tenise 04.04.2019 

 

 

Stredná športová 

škola Tr. SNP 104, 

Šaca 

PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

s pani Bruderovou 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

 

 

Univerzitný beh o pohár 

dekanky TU Košice 

09.04.2019 TU Košice, Katedra 

telesnej výchovy, 

Watsonova 1 

PhDr. Danková, 

PhD.v spolupráci 

s PaedDr. 

Harčarikom, štadión 

TU 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

 

Športová olympiáda 29.04.2019 Stredná športová 

škola Tr. SNP 104 

Užhorodská 10, 

Moldava N/B, 

Vyšné Opátske - 

ihriská 

PhDr. Danková, 

PhD. Košice 

s PaedDr. Tatianou 

Švecovou 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

Deň úsmevu – finančná 

zbierka 

16.05.2019 Úsmev ako dar, 

Kováčska 28, Košice 

PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci   

s nadáciou Úsmev 

ako dar 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

 

Majstrovstvá Slovenska  

základných škôl v atletike 

18.06.2019 Strená športová 

škola, Trieda SNP 

104, Košice 

PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci  

s Mgr. Henrietou 

Rusnákovou, 

s PaedDr. Tatianou 

Švecovou 

2 žiaci II.DVS 

2 žiaci II.DVS 

 

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový 

finančný 

príspevok 

Príspevok 

školy (ak bol) 

Poznámka 

NUCEM 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ a 

SŠ  s využitím 

elektronického 

testovania 

26110130546 -- -- materiálny prínos 

6996,00 eur, 

10 PC 

a programové 

vybavenie 

Efektívna podpora 

Kardio zdravia 

Grantová výzva SČK, 

územný spolok 

Košice-mesto 

-- -- materiálny prínos  

140 eur 

Národný projekt 

IT AKADÉMIA 

vzdelávanie pre 21. 

storočie 

ITMS2014+: 

312011F057 

-- -- -- 

Erasmus +  Key Action 1 – 

Mobility for learners 

and staff 

-- -- SZŠ, Kukučínova 

bola prijímajúca 

inštitúcia  
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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 bola vykonaná dňa 06.03.2019 tematická inšpekcia. 

Predmetom školskej inšpekcie bola realizácia externej časti a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky.  

Základné údaje 

Tematická inšpekcia bola vykonaná v štátnej strednej zdravotníckej škole 

s vyučovacím jazykom slovenským. Externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti 

(PFIČ) maturitnej skúšky (MS) v predmete slovenský jazyk a literatúra sa zúčastnilo 50 

žiakov v 3 skupinách, z nich žiaden žiak nebol so zdravotným znevýhodnením. Tematická 

inšpekcia bola vykonaná v skupine 22 (18 intaktných žiakov). 

Zistenia a ich hodnotenie:  

 pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti MS – bez 

nedostatkov,  

 priebeh a organizácia administrácie testov externej časti maturitnej skúšky – porušenie 

časť B – bod 3     

 pokyny pre  administrátorov EČ a PFIČ MS, priebeh administrácie PFIČ – bez 

nedostatkov,  

 hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou externej časti maturitnej skúšky – bez  

nedostatkov.  

 

Dňa 26.03.2019 bola vykonaná kontrola zamestnancom OŠ ÚKSK. Predmet kontroly 

bol zameraný na priebeh  prijímacieho konania na overenie špeciálnych schopností, zručností 

alebo nadania. Záver kontroly: Príprava a priebeh v súlade s legislatívou. 

 

 

 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

 

Zakúpenie zdravotníckeho spotrebného materiálu a učebných pomôcok pre úsek 

ošetrovateľstva (srdce, odasávačka ,EKG, figurína,  špeciálne postele), učebných pomôcok 

pre študijný odbor masér, diplomovaný fyzioterapeut a zdravotnícky záchranár  (FIX-PACK, 

lezecké laná, masky, model dieťaťa, dlahy, vákuový matrac), učebných pomôcok pre úsek 

telesnej a športovej výchovy  (volejbalové lopty, skóre, sady pre bedminton, vybavenie pre 

florbal, prenosný reproduktor), pre výučbu predmetu chémia (laboratórne stojany a kahance), 

zakúpenie informačno-komunikačných technológií (PC a dataprojektory), školského nábytku, 

učebníc v celkovej sume 35.854,54 €. 

 

V hodnotenom období škola vykonala nasledovné stavebné práce – údržbu v budove 

školy: rekonštrukcia elektroinštalácie, maľovanie radiátorov, oprava podláh a obkladov, 

údržba odpadu v suteréne, maľovanie a stierkovanie stien v celkovej sume 122.793,10 €. 
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
    

 

Finančné prostriedky 

podľa zdroja 

Poskytnuté 

fin. prostriedky 

k 31.12.2018 

Použité 

fin. prostriedky 

K 31.12.2018 

Nevyčerpané 

fin. prostriedky 

k 31.12.2018 

Fin. prostriedky spolu 1.503.159,67 1.370.053,69 133.105,98 

131H-002/z roku 2017 12.873,84 12.873,84 0,00 

111-002/normatívne 1.337.178,00 1.325.246,34 11.931,66/prevod do 

roku 2019 z dôvodu 

nedodania 

objednaných položiek 

111-003/nenormatívne 22.193,60 22.193,60 0,00 

-          odchodné 2.191,00 2.191,00 0,00 

-          vzdelávacie      

            poukazy 

6.592,00 6.592,00 0,00 

-          lyžiarsky kurz 11.400,00 11.400,00 0,00 

-          mimoriadne  

            výsledky žiakov 

400,00 400,00 0,00 

-          učebnice CUJ 1.695,00 1.610,60 84,40/vrátka na KSK 

Dotácie z KSK 114.774,00 4.773,60 110.000,40/plnenie 

zmluvy prechádza do 

roku 2019 

-         výučbová  

          záchranárska    

          figurína 

4.774,00 4.773,60 0,40 

-         rekonštrukcia 

E        elektroinštalácie 

110.000,00 0,00 110.000,00 

Vlastné príjmy 2.562,23 2.562,23   

-          reklama 1.209,11 1.201,11   

-          poistenie žiakov 654,60 654,60   

-          iné 698,52 698,52   

Dary 13.578,00 2.404,08 11.173,92/prevod do r. 

2019 na plánovanú 

rekonštrukciu 

chemického 

laboratória 

-          hygienické  

           zariadenia pre  

           žiakov 

1.853,00 1.853,00   

-          učebné pomôcky 551,08 551,08   
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V hodnotenom období škola získala tieto dary: 

 6.000,00 €          RZ – finančný dar na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 89,90 €              Jungerová Barbora – antidekubitný matrac,  aspiratore vega 

 130,00 €            Maratónsky klub Košice – na nákup športových potrieb 

 980,00 €            Letisko Košice – nákup učebných pomôcok 

 64,23 €              MUDr. Doničová Viera – glukomery a testovacie prúžky 

 1.995,00 €         RZ – finančný dar na prenájom hygienických zariadení pre žiakov 

 1.140,00 €         finančné dary od fyzických osob 

Celková hodnota:  ………………………………………………………  10.399,13 € 

 

 

XIV.Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 
 

 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnenýc

h žiakov 

Prínos, resp. 

nezáujem 

žiakov 

Príprava kariérnych 

listov pre žiakov 1. 

ročníkov 

september 

2018 

SZŠ, Kukučínova 

40, Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

67 žiakov 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

I.MAS 

prínos 

Evidencia a 

zabezpečenie 

aktualizácie 

informácií 

v kariérnych listoch 

žiakov prvého, 

druhého a tretieho 

ročníka 

priebežne SZŠ, Kukučínova 

40, Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca  

triedni učitelia 
223 žiakov 

prvého, 

druhého 

a tretieho 

ročníka 

prínos 

Metodická pomoc 

žiakom končiacich 

ročníkov pri vypĺňaní 

prihlášok na vysoké 

školy  

február -

marec 2019 

SZŠ, Kukučínova 

40, Košice 

školský psychológ 

9 žiakov 

maturitných 

ročníkov 

prínos 

Prednáška na tému 

Osobná asistencia 

10.09.2018 SZŠ, Kukučínova 

40,KOšice 

Mgr. Kuželová 21 žiakov  

I. DFT 
prínos 

Miniexkurzia - LUX 

n. o. 

13.09.2018 ZSS LUX n. o. 

Opatovská cesta 

97 

Mgr. Kuželová 
15 žiakov  

IV. MAS 
prínos 

Fyzio caffe: stretnutie 

s diskusiou 

a názornými ukážkami 

terapie blokád 

s doc. MUDr. Tichým 

30.09.2019 Hotel CITY 

RESIDENCE 

Košice 

Regionálna komora 

fyzioterapeutov 

Košice 
4 žiaci 

II.DFT 
prínos 
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Odborná exkurzia 

v Českej republike 

 

07.-

10.11.2018 

Rehabilitačná 

klinika 

Malvazinky, 

Praha 

Neviditeľná 

výstava, Praha  

Rehabilitačný 

ústav Kladruby 

PhDr. Šimko 

PhDr. Moudrá 

25 žiakov  

II. a III. DFT 
prínos 

Odborná exkurzia v 

Plešivci 

19.11.2018 Psychiatrická 

liečebňa S. Bluma 

v Plešivci 

Mgr. Kuželová 

PhDr. Moudrá 

15 žiakov 

IV.MAS 

20 žiakov 

III.MAS 

prínos 

Miniexkurzia exkurzia 

v detskom domove 

21.11.2018 Hurbanova 42, 

Košice 

PhDr. Šimko 25 žiakov 

III.DFT 
prínos 

Miniexkurzia 

Centrum Liberta 

14.12.2018 Centrum Liberta, 

Obrancov Mieru 

18, Košice 

PhDr. Moudrá 

Mgr. Kvokačková 
21 žiakov  

II. DFT 
prínos 

Miniexkurzia Fly 

jóga 

14.12.2018 Fly house, Fejova 

5, Košice 

PhDr. Moudrá 

Mgr. Kvokačková 

21 žiakov  

II. DFT 
prínos 

Miniexkurzia - 

Centrum 

Ortopedickej 

protetiky 

01.03.2019 Centrum 

Ortopedickej 

protetiky, 

Rastislavova 77, 

Košice 

Mgr. Kvokačková 

PhDr. Moudrá  
21 žiakov  

II. DFT 
prínos 

Kurz SPS I. a II. – 

SM systém  

22.-

23.03.2019 

AF rehab, Letná 

42, Košice 

PhDr. Moudrá 22 žiakov 

DFT 

1 žiak MAS 

prínos 

Kurz SPS III. a IV. – 

SM systém  

12.-

13.04.2019 

AF rehab, Letná 

42, Košice 

PhDr. Moudrá 19 žiakov 

DFT 

1 žiak MAS 

prínos 

Modul CLIL priebežne 

(tr. kolo 11. 

04. 2019 

šk. kolo 

09.05.2019) 

SZŠ – 

Kukučínova 40, 

KE 

PhDr. Šimko 

Mgr. Kuželová 

PhDr. Moudrá 

MUDr. Kolárovská, 

PhDr. Pituchová, 

PhDr. 

Böszörményiová, 

Mgr. Legárdová 

PhDr. Kovaľová 

20 žiakov 

III.MAS 

41 žiakov 

III.A,B/ZA 

prínos 

Exkurzia - Dolný 

Smokovec 

24.04.2019 Národný ústav 

detskej 

tuberkulózy 

a respiračných 

chorôb - Dolný 

Smokovec 

PhDr. Šimko 

Mgr. Kvokačková 

 25 žiakov 

III. DFT 
prínos 

Medzinárodná 

konferencia  

XVI. Košické 

vertebrologické dni 

25.-

26.04.2019 

Aula Maxima na 

Technickej 

univerzite 

v Košiciach 

PhDr. Moudrá 

PhDr. Šimko 

Mgr. Kvokačková 

Mgr. Gavulová 

21 žiakov 

II.DFT 

25 žiakov 

III.DFT 

prínos 

Kúpeľov Štós 

a Jasovská jaskyňa 

02.05.2019 Kúpele Štós 

a Jasovská 

jaskyňa 

Mgr. Kvokačková 

Mgr. Gavulová 
19 žiakov 

I.DFT 
prínos 

Exkurzia  

Parazitologický ústav 

SAV 

november 

2018 

Parazitologický 

ústav SAV 

RNDr. Marinčáková 
23 žiakov 

I:MAS 
prínos 

Miniexkurzia 05.10.2018 Centrum PhDr. Pituchová 23 žiakov prínos 
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 športovej 

a preventívnej 

medicíny, UNLP 

Tr. SNP 1, KE 

  I. DVS 

 

Miniexkurzia 05.09.2018 Hyperbarická 

komora, VŠOÚG, 

Strojárenská 13, 

KE 

PhDr. Danková,PhD.  

15 žiakov 

II.DVS 

prínos 

 

Miniexkurzia 12.09.2018 

12.09.2018 

26.09.2018 

27.09.2018 

Národná 

transfúzna služba, 

Tr. SNP 1 

PhDr. Mochnacká 

PhDr. Danková,PhD.  

Mgr. Kavuličová 

Mgr. Kočerginová 

15  žiakov 

III.DVS 

15 žiakov 

II.DVS 

19 žiakov  

I.A/SA 

26 žiakov 

I.B/SA 

prínos 

Miniexkurzia 05.10.2018 

01.10.2018 

Klinika detí 

a dorastu, DFN, 

Tr. SNP 1 

Mgr. Kavuličová 

PhDr. 

Danková,PhD.,  

Mgr. Kavuličová 

PaedDr. Šusterová 

21 žiakov 

II.A/ZA 

24 žiakov 

II.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 03.10.2018 

04.10.2018 

12.04.2019 

Odd. fyziatrie, 

balneológie 

a liečebnej 

rehabilitácie, 

Pavilón zdravia, 

UNLP 

Rastislavova 43, 

KE 

Mgr. Kavuličová, 

Mgr. Kočerginová 

PhDr. 

Danková,PhD., 

PaedDr. Šusterová 

19 žiakov  

I.A/SA 

26 žiakov 

I.B/SA/V 

24 žiakov 

 II.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 06.09.2018 

13.09.2018 

Logman 

dialyzačné 

centrum v 

Košiciach 

Mgr. Merganičová 

PhDr. Mochnacká, 

PhDr. Čigašová 

21 žiakov 

 IV.A/ZA 

15 žiakov 

III.DVS 

prínos 

Exkurzia 27.09.2018 Kúpele, Štós PhDr. Čigášová, 

Mgr. Matušková 

21 žiakov 

IV.A/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 13.09.2018 

26.11.2018 

Neonatologická 

klinika – JIS, 

DFN, Tr. SNP 1, 

KE 

PhDr. Mochnacká, 

PhDr. Čigášová 

Mgr. Áronová 

15  žiakov 

III.DVS 

15 žiakov  

II.DVS 

prínos 

Miniexkurzia 20.09. 2018 Urgentný príjem 

a oddelenie 

Liečebnej výživy, 

UNLP, 

Rastislavova 43, 

KE 

PhDr. Pituchová, 

PhDr. Ivanová, 

PhDr. 

Böszörményiová 

23 žiakov 

I.DVS 

prínos 

Exkurzia 21.09. 2018 Deň otvorených 

dverí  - 

Ozbrojených síl 

SR, Liptovský 

Mikuláš 

Mgr. Matušková, 

PhDr. Danková, 

PhD. 

13 žiakov  

II.DVS 

16  žiakov 

IV.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 27.09. 2018 Oddelenie 

centrálnej 

sterilizácie a 

dezinfekcie, 

UNLP Tr. SNP 1, 

KE 

PhDr. Pituchová, 

PhDr. Ivanová, 

PhDr. 

Böszörményiová 

23 žiakov 

I.DVS 

prínos 
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Miniexkurzia 14.09. 2018 Odd. paliatívnej 

star., VŠOÚG, 

Strojárenská 13, 

KE 

PhDr.Mochnacká, 

PhDr. Čigášová 15 žiakov  

III.DVS 

prínos 

Miniexkurzia 06.03. 2019 Archív 

gynekologicko-

pôr. kliniky., 

UNLP, Tr. SNP 1, 

Košice 

PhDr. Danková,PhD.  

 
17  žiakov 

IV.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia  11.09. 2018 

19.09. 2018 

20.09. 2018 

Psychiatrické 

odd., UNLP Tr. 

SNP 1, KE 

PhDr. Danková,PhD.  

Mgr. Kavuličová 

Mgr. Kočerginová 

15 žiakov 

II.DVS 

45 žiakov 

I.A,B/SA/V 

prínos 

Miniexkurzia 19.09. 2018 

20.09. 2018 

Ústavná lekáreň 

UNLP Tr. SNP 1, 

KE 

Mgr. Kavuličová  

Mgr. Kočerginová  

19 žiakov 

I.A/SA/V 

26 žiakov 

I.B/SA/V 

prínos 

Miniexkurzia 29.11. 2018 

03.10. 2018 

04.10. 2018 

Klinika úrazovej 

chirurgie - 

sadrovňa, UNLP 

Rastislavova 43, 

KE 

Mgr. Kavuličová, 

Mgr. Áronová 

Mgr. Kavuličová 

Mgr. Kočerginová  

22 žiakov  

I.B/ZA 

19 žiakov 

I.A/SA/V 

26 žiakov 

I.B/SA/V 

prínos 

Miniexkurzia 25.09. 2018 

26.09. 2018 

Odd. laboratórnej 

medicíny, UNLP, 

Tr. SNP 1, KE 

Mgr. Kavuličová 

Mgr. Kočerginová  

19 žiakov 

I.A/SA/V 

26 žiakov 

I.B/SA/V 

prínos 

Miniexkurzia 28.02. 2019 Operačné sály, 

VÚSCH, 

Ondavská 8, KE 

PhDr. Danková,PhD. 
5 žiakov  

IV.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 07.03. 2019 Oddelenie 

anesteziológie 

a intenzívnej 

medicíny, UNLP 

Tr. SNP 1, KE 

PhDr. Čigášová 

6 žiakov 

IV.A/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 07.03. 2019 Neonatologické 

oddelenie, Tr. 

SNP 1, KE 

PhDr. Danková,PhD. 
6 žiakov  

IV.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 08.04. 2019 Chladiace 

zariadenie pre 

zosnulých, UNLP 

Tr. SNP 1, KE 

PhDr. Čigášová 

7  žiakov 

IV.A/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 19.09. 2018 Očná klinika, 

UNLP Tr. SNP 1, 

KE 

PhDr. Mochnacká, 

PhDr. Kovalčíková 
15 žiakov   

III.DVS 

prínos 

Miniexkurzia 21.09. 2018 Stomatologická 

klinika, UNLP 

Rastislavova 43, 

KE 

PhDr. Mochnacká, 

PhDr. Kovalčíková 

PhDr. 

Böszörményiová 

15 žiakov   

III.DVS 

prínos 

Miniexkurzia 27.03. 2019 

25.03. 2019 

Oddelenie 

centrálnej 

sterilizácie, 

UNLP 

Rastislavova 43, 

KE 

 

Mgr. Áronová 

PhDr. Birková, Mgr. 

Pittnerová 
22 žiakov  

I.B/ZA 

21 žiakov   

I.A/ZA 

prínos 
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Miniexkurzia 25.04. 2019 

26.04.2019 

41. ročník 

Celoštátnej 

prehliadky SOČ, 

SOŠ 

automobilová, 

Košice 

MUDr. Kolárovská 

PhDr. Mochnacká 35 žiakov 

II.A,B/ZA 

15 žiakov 

III.DVS 

prínos 

Miniexkurzia 20.09. 2018 KÚCH - UNLP 

Rastislavova 

43,KE 

PhDr. Mochnacká, 

PhDr. Kovalčíková 
15 žiakov 

III.DVS 

prínos 

Exkurzia 15.03. 2019 Psychiatrická 

nemocnica n.o., 

Stráňany 1, 

Michalovce 

PhDr. Danková, 

PhD., PaedDr. 

Šusterová 

24 žiakov   

II.B/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 14.06. 2019 Modrá hviezda, 

Košická 

záchranka, 

Rastislavova 43, 

KE 

PhDr. Birková 

6 žiakov 

II.A/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 10.05. 2019 Operačné sály, 

JIS, KAIM, CPP, 

VÚSCH, 

Ondavská 8, KE 

Mgr. Pittnerová 

21 žiakov 

III.A/ZA 

prínos 

Miniexkurzia 25.04. 2019 JIS IV. Internej 

kliniky, 

Rastislavova 43, 

KE 

Mgr. Matušková 

17 žiakov 

IV.B/ZA 

prínos 

Prednáška  

Slovenská komora 

MTP 

24.04. 2019 

30.04. 2019 

SZŠ Kukučínova 

40, KE 

PhDr. Pituchová 

v spolupráci 

s prezidentkou 

regionálnej komory 

MTP v Košiciach p. 

Lazárovou 

37 žiakov 

IV.A,B/ZA 

42 žiakov 

II.A,B/ZA/V 

45 žiakov 

I.A,B/SA/V 

prínos 

Prednáška  

Slovenská komora 

SaPA 

24.04. 2019 Pracovná 

zdravotná služba, 

ŽN, Masarykova 

9, KE 

PhDr. Mochnacká 

s členkou Rady 

regionálnej komory 

SaPA KE 

I a vedúcou sestrou 

PZS Mgr. 

Kolouchovou 

15 žiakov  

III.DVS 

prínos 

Celoslovenská 

konferencia sestier 

pracujúcich v 

neurológii 

22.03. 2019 Hotel Centrum, 

Košice 

PhDr. Mochnacká 

v spolupráci s 

SKSaPA 

15 žiakov 

III.DVS 

prínos 

Prednáška  

Pracovné postupy 

a dezinfekcia rúk 

05.09. 2018 

13.11. 2018 

ŽNsP, 

Masarykova 9, 

KE 

PhDr. Mochnacká 

a Mgr. Áronová 

v spolupráci s Ing. 

Vargovou 

15 žiakov  

III.DVS 

prínos 

Prednáška  

Práca sestry 

a zdravotníckeho 

asistenta v DIA 

ambulancii 

05.12. 2018 SZŠ, Kukučínova 

40, KE 

Mgr. Antošová 

v spolupráci 

s MUDr. Doničovou 

21 žiakov  

IV.A/ZA 

17 žiakov  

IV.B/ZA 

15  žiakov 

III.DVS 

prínos 

Svetový deň boja 

proti AIDS 

28.11. 2018 Gymnázium T. 

Akvinského, 

Žilina 

MUDr. Kolárovská      6 žiakov 

III.A/ZA 

1 žiak 

III.DVS 
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Beseda 

o antikoncepcii 

a výchove 

k manželstvu 

10.4.2019 SZŠ, Kukučínova 

40, KE 

MUDr. Kolárovská 
   21 žiakov 

   III.A /ZA 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organi-

zátor 

 

Počet 

zúčast. 

žiakov 

Prínos, resp. 

nezáujem 

žiakov 

Základné kolo v nohejbale  

chlapcov 

26.10.2018 SOŠ – Košice Šaca CVČ KE       4 3.miesto,  

prínos- postup 

Semifinále vo florbale chlapcov 20.11.2018 SOŠ železničné,  

KE 

CVČ KE      10 3.miesto,  

Finále v nohejbale chlapcov 

 

07.12.2018 SOŠ – Košice Šaca CVČ KE      10 6.miesto, prínos 

Plávanie chlapcov a dievčat 

 

18.01.2019 SOŠ – Košice Šaca CVČ KE      5 prínos 

Základné kolo vo futsale  

dievčat 

01.03.2019 Gymnázium Park 

Mládeže  

CVČ KE      9 2.miesto, prínos 

Regionálne finále vo futsale  

dievčat 

25.03.2019 Bardejovská,  

KE 

CVČ KE      9 3.miesto, prínos 

Semifinále vo florbale dievčat 18.03.2019 SOŠ Ostrovského,  

KE 

CVČ KE      12 1.miesto,  

prínos - postup 

Regionálne finále vo florbale  

dievčat 

04.04.2019 SOŠ Ostrovského,  

KE 

CVČ KE      12 1.miesto,  

prínos - postup 

 Krajská športová olympiáda 

 vo florbale dievčat 

03.06.2019 SOŠ Ostrovského,  

KE 

CVČ KE      12 3.miesto  

Jarný kros pod hradom  

 

10.04. 2019 Košice-Hradová, klub OB 

ATU  

Košice 

5 prínos  

VSE City Run – non-stop beh  

na bežiacom páse 

2.5.2019,   Košice Progress 

Promotion 

30 prínos 

Svetový deň chrbtice 15.10.2018 Red Ram Crossfit,  

Stará Spišská cesta,  

Košice 

Red Ram  

Crossfit 

35 prínos 

Cvičením TRX proti obezite – týždenné 

cvičenie na hodinách TV 

14.01.2019 – 

18.01.2019 

telocvičňa SZŠ,  

Kukučínova 40 

SZŠ 200 prínos 

Pohybom ku zdraviu 10.05.2019 telocvičňa SZŠ,  

Kukučínova 40 

SZŠ  90 prínos 

 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnen

ých žiakov 

Prínos, 

resp. nezáujem 

žiakov 

Informovanie žiakov 

o práci školského 

psychológa na SZŠ, 

o možnostiach 

poradenstva a pomoci 

psychológa 

v CPPPaP  

03.09.2018 

03.09.2018 

03.09.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

67 žiakov 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

I.MAS 

prínos 
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Skupinové 

psychologické 

poradenstvo v rámci 

triedneho kolektívu 

zamerané na 

adaptáciu na nové 

školské prostredie 

a študijné povinnosti 

07.09.2018 

07.09.2018 

07.09.2018 

(3 x 45 min.) 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

64 žiakov 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

I.MAS 

prínos - 

uľahčenie 

adaptácie žiakov 

na nové 

prostredie a 

triedny kolektív 

Beseda  

Motivácia k učeniu a 

efektívne stratégie 

učenia, poskytnutie 

materiálov pre žiakov 

10.09.2018 

10.09.2018 

10.09.2018 

(3 x 45 min.) 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

66 žiakov 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

I.MAS 

prínos - 

stratégie učenia 

odborných 

predmetov, 

zásady 

efektívneho 

učenia 

Informovanie 

o náplni práce 

školského 

psychológa,  

spolupráci 

s kontaktným 

psychológom 

CPPPaP, 

konzultačných 

hodinách, 

ustanoveniach  ŠVP 

pre odborné 

vzdelávanie na SZŠ 

20.09.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

54 

zákonných 

zástupcov 

žiakov 

prvého 

ročníka 

prínos 

Aktualizácia 

a implementovanie 

dokumentu „Stratégia 

školy pri výskyte 

šikanovania“ 

september 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

všetci žiaci 

školy - 400 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania sa 

mladých ľudí 

Preventívny program 

„SafeTY - Vždy 

pripojený!“ zameraný 

na rozvoj kritického 

prístupu vo využívaní 

IKT, podpory 

ľudských práv pred 

zneužitím, účasť 

školského psychológa 

na dvoch stretnutiach  

11.10.2018 

19.10.2018 

25.10.2018 

16.11.2018 

16.11.2018 

(1 x 45 min., 

4 x 90 min.) 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

kontaktný psychológ 

CPPPaP 

26 žiakov       

II.B/ZA 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania 

mladých ľudí, 

podpora 

zdravého 

životného štýlu, 

podpora 

ľudských práv, 

zlepšenie 

sociálnej klímy, 

podpora 

komunikačných 

a prosociálnych 

zručností 

Skupinová práca 

Prevenciu 

obchodovania 

s ľuďmi, riziká 

a nástrahy v cudzom 

prostredí (práca 

a brigády v zahraničí) 

 

15.10.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

kontaktný psychológ 

CPPPaP 

12 žiakov 

IV.MAS 

prevencia 

obchodovania s 

ľuďmi 
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„Týždeň boja proti 

šikanovaniu“ 
08.10. - 

12.10.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

všetci žiaci 

školy - 400 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania 

mladých ľudí 

Prieskum 

Zmapovanie výskytu 

šikany a kyberšikany 

(vyhodnotenie 

a spracovanie 

výsledkov) 

október 2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

59 žiakov 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

I.MAS 

prínos - 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania 

mladých ľudí 

Prieskum  

Zmapovanie situácie 

o výskyte 

kyberšikanovania 

október 2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

73 žiakov 

II.A/ZA 

II.B/ZA 

II.MAS 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania 

mladých ľudí 

Beseda  

Prevencia 

obchodovania 

s ľuďmi, riziká práce 

v zahraničí, otrockej 

práce, prevencia pred 

neľudským 

zaobchádzaním 

a násilie páchané na 

ženách 

19.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ kpt. 

Ing. Hospodárová, 

PhD. - preventistka KR 

PZ Košice 

23 žiakov 

III.DVS 

III.DFT 

prevencia 

obchodovania 

s ľuďmi 

a násilia 

páchaného na 

ženách 

Riešenie podnetu 

žiakov v schránke 

Bútľavej vŕby 

19.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

triedny učiteľ 

1 trieda prínos 

Beseda  

Prevencia 

nežiadúcich foriem 

správania sa 

(agresívne správanie, 

šikanovanie, 

kyberšikanovanie), 

výchovu k ľudským 

právam, potláčanie 

prejavov intolerancie, 

rasizmu, xenofóbie, 

rozvoj solidarity, 

uznanie a chápanie 

hodnôt rôznych 

kultúr 

22.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

kpt. Ing. Hospodárová, 

PhD. - preventistka KR 

PZ Košice 

17 žiakov  

I.A/ZA 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania 

mladých ľudí 

Testovanie učebných 

štýlov žiakov a 

poradenstvo v oblasti 

efektívneho učenia 

26.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 
13 žiakov 

IV.A/ZA 

poznanie 

preferovaného 

učebného štýlu, 

efektívne učenie 

Prezentácia 

výsledkov prieskumu 

o šikanovaní 

a kyberšikanovaní, 

prevencia 

šikanovania 

a výchovno-

vzdelávacie výsledky 

žiakov 

28.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 
22 žiakov 

I.MAS 

prevencia 

kriminality 

a rizikového 

správania 

mladých ľudí 
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Skupinová práca 

Prevencia 

obchodovania 

s ľuďmi, riziká 

a nástrahy v cudzom 

prostredí (práca 

a brigády v zahraničí) 

04.12.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

 

školský psychológ 

kontaktný psychológ 

CPPPaP 

 

12 žiakov 

IV.B/ZA 

prevencia 

obchodovania s 

ľuďmi 

Prieskum 

Mapovanie drogovej 

scény na škole 

05.12. - 

06.12.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

322 žiakov 

(19 tried 

denného 

štúdia) 

prínos 

Preventívny program 

„Cesta domov“ s 

cieľom zvýšenia 

povedomia detí, 

mládeže a žien 

o svojej osobnej 

ochrane a bezpečí, 

naučiť sa vnímať 

potenciálne 

nebezpečenstvo 

21.12.2018 

(180 min.) 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

OZ Bezpečný prístav, 

Ing. Polák z Reálnej 

sebaobrany Košice 

38 žiakov 

III.A/ZA 

III.B/ZA 

III.MAS 

prevencia 

kriminality, 

odborná 

prednáška 

s praktickými 

ukážkami 

Účasť školského 

psychológa na 

triednych aktívoch 

RZ 

10.01.2019 

11.04.2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 
zákonní 

zástupcovia 
žiakov 

prínos 

Prieskum zameraný 

na šikanovanie 
január 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

triedny učiteľ 

žiaci triedy 

2. ročníka 
prínos 

Beseda  

Zvládanie záťaže 

a stresu pred 

maturitnými 

skúškami ako súčasti 

moderného života 

dnešnej hektickej 

doby, stratégie 

efektívneho učenia 

11.02.2019 

27.02.2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

41 žiakov 

IV.A/ZA 

IV.B/ZA 

IV.MAS 

prínos - 

stratégie 

zvládania 

záťaže a stresu  

Prieskum 

Spokojnosť žiakov 1. 

ročníka so štúdiom na 

SZŠ a ich predstavy 

o budúcej kariére 

marec - máj 

2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

triedni učitelia 

66 žiakov 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

I.MAS 

prínos 

Individuálne 

rozhovory so žiakmi 

a s triednym učiteľom 

z dôvodu 

nepriaznivej triednej 

klímy a jej následnej 

nápravy 

marec 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

žiaci triedy 

3. ročníka 
prínos 

Skupinová práca 

Rozvoj zdravého 

životného štýlu 

a prevenciu 

rizikového správania  

11.04.2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

kontaktný psychológ 

CPPPaP 

23 žiakov  

I.MAS 

prínos - 

prevencia 

rizikového 

správania 

mladých ľudí 

Prieskum  

Úrovne prežívania 

chronického stresu 

apríl 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

triedni učitelia 

81 žiakov 

1. a 2. 

ročníka 

prínos 
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žiakmi našej školy 

a pomoci školského 

psychológa 

študentka 

špecializačného štúdia 

školskej psychológie 

Identifikácia 

a riešenie výchovno-

vzdelávacích 

problémov žiakov 

školy - individuálne 

psychologické 

poradenstvo 

 

priebežne 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

žiaci školy 

podľa 

potreby 

112x 

prínos 

Skupinové 

psychologické 

poradenstvo pre 

žiakov školy 

priebežne 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

žiaci školy 

podľa 

potreby 

22x 

prínos 

Stanovovanie 

individuálnych 

rozvojových cieľov 

žiakov a vedenie 

motivačných 

rozhovorov so 

žiakmi, ich 

zákonnými 

zástupcami a rodičmi 

priebežne 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

triedni učitelia 

pedagógovia 

žiaci 

všetkých 

tried školy 

- 400 

žiakov, ich 

zákonní 

zástupcovi

a a rodičia 

prínos 

Informovanie žiakov 

z oblasti prevencie 

drogových závislostí 

na SZŠ 

a o možnostiach 

pomoci zo strany 

koordinátora 

prevencie drogových 

závislostí 

a kontaktného 

psychológa z CPPPaP   

 

 

 

 

03.09.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

59 žiakov 

I.A/ZA, 

I.B/ZA, 

I.MAS  

prínos 

Projektu „Športom 

proti drogám“. 

Žiaci sa aktívne 

zúčastnili cvičenia 

Pilates pod 

vedením Mgr. 

Ostrohovej  

      

06.09.2018 

Cumulus s.r.o., 

Komenského ul. 

34/A 

v Košiciach 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

v spolupráci 

s Mgr.Ostrohovou 

 

15 žiakov 

IV.MAS 

 

Primárna 

prevencia 

drogových 

závislostí 

podporená 

realizovaním 

projektu 

„Športom proti 

drogám“ 

Informovanie 

o primárnej prevencii 

drogových závislostí 

a ostatných sociálno - 

patologických javov 

na SZŠ 

i o plánovaných 

aktivitách pre žiakov 

v školskom roku 

2018/2019  

 

20.09.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

 

54 

zákonných 

zástupcov 

žiakov 1. 

ročníkov 

I.A/ZA, 

I.B/ZA, 

I.MAS  

Oboznámenie 

zákonných 

zástupcov 

žiakov 1. 

ročníkov 

o pláne a práci 

koordinátora 

 primárnej 

prevencie 

drogových 

závislostí 

a ostatných 

sociálno - 
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patologických 

javov  

Školská zmluva  - 

vypracovanie 

návrhov primárnej 

prevencie drogových 

závislostí a ostatných 

sociálno - 

patologických javov  

 

 

  september 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

 

žiacka 

školská 

rada 

 

Spolupráca  

koordinátora 

prevencie 

drogových 

závislostí so 

žiackou 

školskou radou  

Beseda s látkovo 

závislými klientmi 

pre žiakov  
17.10.2018 

Centrum pre 

liečbu 

drogových 

závislostí na 

Skladnej ulici 

v Košiciach.  

PaedDr. Filipová 

 

15 žiakov 

I.DFT 

Priamy kontakt 

s látkovo 

závislými 

klientmi  

Exkurzia 

v Psychiatrickej 

liečebni S. Bluma 

v Plešivci. Odborné 

prednášky - história 

zariadenia, 

závislosti,, psychické 

ochorenia  ich 

prevencia a liečba 

 

 

 

14.11.2018 

Psychiatrická 

liečebňa S. 

Bluma 

v Plešivci 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí,  

PhDr. Moudrá 

34 žiakov 

III.MAS 

a IV.MAS   

Nové 

informácie 

a vedomostí 

o histórii  

zariadenia, 

závislostiach, 

psychických 

ochoreniach, ich 

prevencii 

a liečbe 

Prehliadky priestorov 

školy a žiakov 

v spolupráci 

s Policajným zborom 

SR a Kynologickým 

záchranným zborom 

SR so psami 

vycvičenými na 

vyhľadávanie drog. 

20.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

v spolupráci s 

Policajným zborom SR  

všetci žiaci 

školy  

(426) 

Prínos. 

Intervencia proti 

užívaniu 

a distribúcii 

drog na škole. 

Intervencie spojené 

s diskusiou na tému 

„Užívanie drog“ 21.11.2018 

22.11.2018 

(4 x 45 min.) 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

 

77žiakov 

II.MAS, 

III.MAS 

         

IV.MAS, 

II.DFT 

Prínos 

zabezpečenie 

intervencie proti 

distribúcii a 

užívaniu drog 

na škole. 

Návrh intervenčných 

aktivít pre žiakov, 

pedagógov 

a nepedagogických 

zamestnancov školy 26.11.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

Koordinátor prevencie 

drogových závislostí  

 

všetci žiaci 

školy(426), 

pedagogic

ký          

a nepedago

gický 

zamestnan

ci školy 

Intervencia proti 

užívaniu 

a distribúcii 

drog na škole. 

Vypracovanie ankety 

na zistenie bližších 

informácií o drogovej 

scéne na škole 

 

 

november 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

Koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

školský psychológ 

Policajný zborom SR 

Koordináto

r prevencie 

drogových 

závislostí 

Zistenie bližších 

informácií o 

drogovej scéne 

na škole 
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Zabezpečenie 

vyplnenie ankety na 

zistenie bližších 

informácií o drogovej 

scéne na škole 

05.12.2018 

 06.12.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 
Koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

školský psychológ, 

 

322 žiakov  

Zistenie bližších 

informácií o 

drogovej scéne 

na škole 

Vyhodnotenie ankety, 

ktorá bola zameraná 

na zistenie bližších 

informácií o drogovej 

scéne na škole 

 december 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 
Koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

školský psychológ 

322 žiakov  

Zistenie bližších 

informácií o 

drogovej scéne 

na škole 

 

Evidencia 

a organizačná 

koordinácia činnosti 

intervenčnej skupiny 

pôsobiacej na škole, 

ktorá má za úlohu 

realizovať intervenciu 

proti distribúcii a 

užívaniu drog na 

škole  

 

 

december - 

január 2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

Koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

 

 

Intervenčn

á skupina 

Intervencia 

zameraná proti 

distribúcii a 

užívaniu drog 

na škole. 

Beseda s látkovo 

závislými klientmi  

30.01.2019 

CPLDZ 

Skladnej ul. 

Košice  

PhDr. Kovaľová 
15 žiakov 

I.MAS 

Intrevencia proti 

užívaniu drog - 

priamy kontakt 

s látkovo 

závislými 

klientmi  

Prevencia fajčenia pri 

príležitosti 

významného dňa „ 

Svetový deň bez 

tabaku - 31.máj“ 

 

5.6.2019 

(3 x 45 min.)   

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí, 

 Regionálny úrad 

verejného 

zdravotníctva so 

sídlom v Košiciach 

59 žiakov 

I.A/ ZA, 

I.B/ZA, 

I.MAS 

Primárna 

prevencia 

fajčenia 

Beseda  

Ochrana prírody 

(predmety BIO, FYZ, 

CHE, INF, MAT) 

 

september 

2018 – jún 

2019 

 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

RNDr. Marinčáková 

Všetci 

žiaci 

denného 

štvorročné

ho štúdia  

 

Environmentáln

a výchova 

 

Realizácia dotazníka 

z oblasti zahraničnej 

a EU politiky SR 

október 2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

RNDr. Marinčáková 

30 žiakov  

IV.A/ZA, 

IV.B/ZA 

prínos 

Aktualizácia piatich 

násteniek 

v priestoroch školy 

s témami prevencie 

šikanovania, 

výchovno-

vzdelávacej oblasti 

priebežne 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

školský psychológ 

výchovný poradca 

žiaci 

všetkých 

tried školy 

- 400 

žiakov 

prínos 

STM Košice, 

Wolfgang von 

Kempelen 

jún 2019 STM 

STM, Košice  60 žiakov 

I. ročník 

 

Priblížiť život  

a tvorbu autora 

Súťaž o najlepšieho 

prírodovedca školy: 

BIFYCHEMATINF 

Triedne a školské 

kolo 

december 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
75 žiakov 

II.A/ZA, 

II.B/ZA, 

II.MAS 

 

Rozvíjať  

logické 

myslenie 



  

 

 - 57 - 

Projekt so žiakmi 1. 

ročníka na tému 

„Energia v ľudskom 

organizme“ 

december 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
76 žiakov 

I. MAS, 

I.A/ZA 

I.B/ZA 

 

Vedieť prepojiť  

 poznatky 

 z FYZ  

v ľudskom  

organizme 

Výtvarný projekt 

Projekt  na tému 

„Využitie 

jednosmerného 

elektrického prúdu vo 

vašom budúcom 

povolaní“ 

 

november 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
21 žiakov 

II.MAS 

 

Vedieť využiť  

poznatky 

 z FYZ  

v budúcom  

povolaní 

Výtvarný projekt 

Projekt v programe 

SKICAR november - 

december 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
76 žiakov 

(žiaci 

prvých  

ročníkov) 

 

Využitie INF  

vedomosti 

 v praxi 

Vlastná tvorba - 

pohľadnica 

Projekt z INF 

v programe 

PowerPoint  
máj 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
110 žiakov 

(žiaci 

druhého  

ročníka) 

Vlastná tvorba 

Projekt z INF 

v programe WORD  
máj 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
110 žiakov 

(žiaci 

prvých  

ročníkov) 

Vlastná tvorba 

Exkurzia – prenosná 

hvezdáreň 

ASTROSHOV 

máj 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
120 žiakov 

prínos 

Projekt  na tému 

„Stereometria“ 

Výtvarný projekt máj 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 

40 žiakov 

III.B/ZA, 

MAS 

 

Vedieť využiť  

poznatky 

 z FYZ  

v budúcom  

povolaní 

Klamárium – Výstava 

optických ilúzií  

13.03.2019 Steel Park Steel Park 

150 žiakov 

(žiaci 

prvých  až 

tretích 

ročníkov) 

prínos 

Exkurzia – 

Environmentálny 

workshop 

apríl 2019 
Strojárenská 3, 

Košice 
CVČ   

23 žiakov 

I:MAS 

prínos 

Exkurzia – IT show november 

2018 
OC Optima Datacomp 

17 žiakov 

III.MAS 

prínos 

Active week 
november 

2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice v spolupráci 

s agentúrou SIDAS 

11 žiakov  

prínos 

The Online – 

divadelné 

predstavenie 
13.11.2018 Stará radnica Divadelné centrum 

žiaci 

prvých  a 

druhých 

ročníkov 

prínos 

Rómeo a Júlia – 

divadelné 

predstavenie 

17.04.2019 Stará radnica Divadelné centrum 25 žiakov 

prínos 

Európsky deň 

jazykov 26.09.2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

PhDr. Kovaľová  
Všetci 

žiaci školy 

prínos 
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Exkurzia  

do Kežmarku 

 

24. 10. 2018 Kežmarok 
SZŠ, Kukučínova 40,  

Košice 
49 

prínos,  

Školský časopis 
január 2019 

máj 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 2 

Čitateľská  

gramotnosť 

Čo dokáže lož  

filmové predstavenie 

 

18. 10. 2018 Kino Úsmev 
Človek v  

ohrození, n. o 
25 

Prínos, boj proti 

 dezinformáciám 

Vieme sa tolerovať 

Výchovný koncert  

 

 

16. 11. 2018 

 

SOŠ  

automobilová 

SZŠ, Kukučínova 40,  

Košice 
300 

Prínos 

kyberšikana 

Večer v škole 

- Literárna čajovňa 28. 02. 2019 

SZŠ,  

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
10 

Čit. gramotnosť 

Najmladšia špiónka  

Trixi 
21. 12. 2018 Kino Úsmev 

SZŠ, Kukučínova 40,  

Košice 
300 

Prínos, ĽP 

 

Informatická výchova 
24.0 6. 2019 Lit Park 

SZŠ, Kukučínova 40, 

 Košice 
60 

Prínos, ČG 

Olympiáda ľudských 

práv 4. 12. 2018 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 
6 žiakov  

1.roč. 

Prínos -  ĽP 

Študentské voľby  

prezidenta 13. 02. 2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

Pre stredoško- 

lákov, o.z. 

3 žiačky  

II. B 

Prínos 

Hviezdoslavov Kubín 

Školské kolo 04.03.2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 7 žiakov 

Prínos ČG 

Čitateľská gramotnosť – 

Školské kolo 20.06.2019 

SZŠ, 

Kukučínova 40, 

Košice 

SZŠ, Kukučínova 40, 

Košice 10 žiakov 

Prínos ČG 

 

 

 

 

Charitatívne zbierky a akcie (uviesť názov zbierky a kým bola organizovaná, dátum, vyzbieraná suma): 

 

Charitatívne akcie: 

 PaedDr. Šusterová zorganizovala v dňoch od 19.09. so  žiakmi IV.A/ZA aktivity v rámci Týždňa 

dobrovoľníctva. 

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s SČK dňa 01.10. pripravila prednášku pre klientov zariadenia ARCUS  pod 

názvom  Charitatívna podpora kardio zdravia.  

 

 PaedDr. Šusterová  v spolupráci SČK dňa 07.10. organizačne zabezpečila meranie TK, hladiny glykémie 

a meranie tuku v rámci Dňa otvorených dverí SČK.  

 

 PaedDr. Šusterová  v spolupráci so SČK dňa 12.11.  pripravila prednášku pod názvom   Cievna gymnastika 

v rámci projektu  Charitatívna podpora kardio zdravia.  

 
 PaedDr. Šusterová v spolupráci so SČK organizačne zabezpečila v dňoch 15.10. až 16.11.2018 - 24. ročník 

Študentskej kvapky krvi. 
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 PaedDr. Šusterová organizačne zabezpečila dňa 11.03.2019  aktivity pre seniorov v rámci Svetového 

týždňa mozgu v ŠZZ Arcus v Košiciach.  

 

 
Charitatívne zbierky: 

 PaedDr. Šusterová dňa 21.09. organizačne zabezpečila na škole celoslovenskú zbierku Biela pastelka, ktorú 

vyhlásila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naši žiaci vyzbierali finančné prostriedky v hodnote 

73,91 €, ktoré boli poukázané Košickej únii nevidiacich.   

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci so SČK dňa 18.10. zorganizovala zbierku potravín pre sociálne slabších 

v OC Kaufland. 

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s Arcidiecéznou charitou  v dňoch 22.10. - 24.10. zorganizovala charitatívnu 

zbierku organizovanú v rámci Svetového dňa chudoby pod názvom „ BOJ PROTI HLADU“ vyzbierala sa 

suma 50 eur. 

 

 Mgr. Kuželová - Zbierka pre žiakov v Tanzánii: Darujte školské potreby pre stredoškolákov  v období: 

november 2018- december 2018. Vyzbieraných 1707 ks školských potrieb. 

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s Ligou za duševné zdravie  dňa 05.10. organizačne na škole zabezpečila 

verejnú zbierku Deň nezábudiek. Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci a učitelia. Z predaja modrých 

nezábudiek sme získali 55,40 €, ktoré boli odovzdané organizátorovi zbierky.  

 

 PaedDr. Šusterová dňa 17.10. v spolupráci s Arcidiecéznou charitou organizačne zabezpečila na škole  

zbierku Otvor svoje srdce, zameranú na svetový deň boja proti chudobe. Vyzbieraná suma 15 € bola 

odovzdaná organizátorovi zbierky. 

 

 PaedDr. Šusterová zorganizovala v spolupráci so  Žiackou školskou radou v dňoch 05.11. - 07.12.2018 

zbierku šatstva na škole. 

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s MČ Košice Juh v dňoch 03.12. až 17.12. a dňa 05.04. zabezpečila zbierku 

potravín pod názvom Daruj kilečko pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva v Košiciach. 

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s Ligou proti rakovine dňa 11.04. zabezpečila celoplošnú zbierku Deň 

narcisov. Vyzbieraná suma 1 654 € bola odovzdaná organizátorovi zbierky. 

 

 PaedDr. Šusterová zorganizovala na škole v spolupráci s Nadáciou detí Slovenska dňa 13.12. a 16.05. 

charitatívnu zbierky Úsmev ako dar. Žiaci našej školy vyzbieranú sumu odovzdali organizátorom zbierky. 

Vyzbieraná suma nebola organizátorom oznámená. 

 

 PaedDr. Šusterová organizačne zabezpečila  dňa 07.06. zbierku Deň belasého motýľa na podporu 

muskulárnych dystrofikov. 

 

 PaedDr. Šusterová v dňoch 10.05. a 16.05.2019 organizovala Celoslovenskú finančnú zbierku SČK  v 

 OC Galéria, zbierka bola zameraná na rozvoj sociálnych služieb a podporu dobrovoľníckej činnosti. 

 

 PhDr. Dluhošová organizačne zabezpečila v čase od marca do júna 2019 zber plastových vrchnákov 

v rámci dobrovoľníctva so žiakmi I.B/ZA v spolupráci s Občianskym združením HorebPET.  
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Krúžková činnosť v školskom roku 2018/2019 – vyhodnotenie 

 
P. 

č. 

Názov krúžku Počet 

žiakov 

v 

krúžku 

Počet 

absolvovaný

ch hodín              

do 30. 12. 

2018 

Počet 

absolvovaný

ch hodín 

do 30. 6 

2019 

 

Spolu 

Vedúci 

krúžku 

1. 

Crossfitový krúžok 

40 22 44 66 Mgr. Jana 

Cigánková 

2. 

Komunikačné zručnosti  

28 30 36 66 PhDr. Silvia  

Danková, PhD. 

3. Krúžok záujmovej 

pohybovej aktivity 

8 38 42 80 Mgr. Michal 

Antol 

4. 

Bedmintonový krúžok 

15 32 34 66 Mgr. Michal 

Antol 

5. 

Mladý záchranár 

15 36 53 89 PhDr. Mária 

Kovalčíková 

6. 

Viem správne 

hospodáriť? 

22 22,5 51,5 74 RNDr. Agáta 

Marinčáková  

 

7. 

Ži športom a kultúrou 

55 32 37 69 PhDr. Denisa 

Šimko 

PhDr. Alena 

Moudrá 

8. 

Dobrovoľník pomáha 

13 30 36 66  

PhDr. Silvia 

Danková, PhD. 

9. Efektívna komunikácia 

v práci sanitára 

25 28 41 69 Mgr. Iveta 

Kavuličová 

Spolu 221 270,5 374,5 645  

 

 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

Vzdelávacie poukazy 

Žiakom školy bolo vydaných 582 vzdelávacích poukazov a prijatých späť bolo 221 

poukazov. Na škole pracovalo 9 záujmových krúžkov,  do ktorých bolo prihlásených 221 

žiakov. 

Práca žiakov v jednotlivých krúžkoch bola veľmi aktívna, veľký záujem zo strany 

žiakov bol  hlavne  o krúžok Mladý záchranár pod vedením PhDr. Kovalčíkovej. 

 

      Kultúrne poukazy 

Žiakom a zamestnancom školy bolo vydaných 424 kultúrnych poukazov, ktoré budú 

môcť využiť na rôzne kultúrne akcie v priebehu školského roka. 
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Informácie o  žiackej školskej rade 

 

ŽŠR pracovala podľa plánu práce ŽŠR a Štatútu ŽŠR, spolupracovala s vedením 

školy, triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a ostatnými vyučujúcimi. 

V priebehu školského roka boli zrealizované tieto aktivity: 

- voľba do ŽŠR, schválenie plánu práce a plánu zasadnutí členov ŽŠR, 

- inovovanie Školskej zmluvy, 

- propagácia schránka dôvery pre žiakov školy – bútľavá vŕba 

- zostavenie hliadok ŽŠR na dozeranie na čistotu a poriadok na škole a v oddychovej 

miestnosti  

- zapájanie sa do zbierok  (zber plastových vrchnákov, zber šatstva pre sociálne slabších 

ľudí,   

- v rámci týždňa dobrovoľníctva omaľovanie plotu UNLP, Rastislavova 43 z Gemerskej 

ulice,  

- účasťou na školeniach: 

o  2 žiaci na dvojdňovom tréningu - Základné ľudské práva a ich ochrana, 

Rodovo založené násilie,   

o  2 žiačky školenie – Mediálna gramotnosť, 

o  2 žiačky školenie – Selektuj informácie, 

o  2 žiačky školenie v Kľačne – Fiktívna krajina 

- účasťou Chantal Kovalčínovej na stretnutnutí mládežníkov SČK 

- účasťou v súťažiach: 

o Turnaj v zrýchlenom šachu (kategória chlapci: 1. miesto: Topoľský, 2. miesto: 

Kováč, kategória dievčatá: 3. miesto Škovránová), 

o  literárna súťaž  100 slov o Európe a Fotosúťaž - pamiatka 

- najlepší spolužiak, na základe stanovených kritérií sa v I. polroku stala žiačka – Slávka 

Tóthová z I. DFT, v II. polroku losovaním odmenená žiačka I.A/ZA triedy Soňa 

Taratutová, 

- zorganizovanie Celoškolského mikulášského turnaja vo vybíjanej (5.- 6.12.2018) 

vianočné trhy s koláčikmi (9.12.2018) , foto-súťaž Valentín 

- upratovanie okolia školy v rámci Dňa Zeme, 

- aktívna účasť pri prezentácii školy a študijných odborov počas Dňa otvorených dverí 

na škole, 

- organizácia a realizácia aktivít na škole pri rôznych príležitostiach – Červená stužka, 

Vianoce (celoškolský turnaj vo vybíjanej a vianočné trhy pre všetkých žiakov 

a zamestnancov školy),  Deň učiteľov (kultúrny program) 

- príprava kultúrneho programu  pri príležitosti rozlúčky so žiakmi končiacich tried. 

 

V školskom roku 2018/2019 bola činnosť ŽŠR veľmi rozmanitá,  bol zaznamenaný vyšší 

záujem žiakov o prácu na škole v rámci ŽŠR. Možno konštatovať,  že vytýčené ciele  v pláne 

práce ŽŠR boli splnené. 
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Zoznam skratiek použitých v hodnotiacej správe 

 

ANF – anatómia a fyziológia 

AP – absolventské práce 

AS – absolventská skúška 

ASZŠ – asociácia stredných zdravotníckych škôl 

AZD – administratíva a zdravotnícka dokumentácia 

BIO – biológia 

CLIL – Content and language integrated learning 

CPLDZ – centrum pre liečbu drogovo závislých 

CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

CUJ – cudzí jazyk 

CVČ – centrum voľného času 

ČG - čitateľská gramotnosť 

ČS – červené stužky 

DEJ – dejepis 

DFN – detská fakultná nemocnica 

DFT – diplomovaný fyzioterapeut  

DVS – diplomovaná všeobecná sestra 

ETV – etická výchova 

EÚ – Európska únia 

FG – finančná gramotnosť 

HA –  hotelová akadémia 

HCH – hrudníková chirurgia 

HS – hodnotiaca správa 

IES – Internacional Education Society 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

IRSO – Interný riadený systém organizácie 

ISIC – preukaz žiaka 

ISO – International Organization of Standardization 

ITIC – medzinárodný učiteľský preukaz 

IZS – integrovaný záchranný systém 

KR PZ – krajské riaditeľstvo policajného zboru 

LF – lekárska fakulta 

MAS – masér 

MPC – metodicko-pedagogické centrum 

MS – maturitná skúška 

NBV – náboženská výchova 

NTS – národná transfúzna služba 

NÚTPCH – národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb 

OBN – občianska náuka 

ORL – otorinolaryngológia 
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OUP – oddelenie urgentného príjmu 

PFIČ – písomná forma internej časti 

PK – predmetová komisia 

RCH – respiračné choroby 

RK MTP – regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov 

RKSaPA – regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 

RKF – regionálna komora fyzioterapeutov 

RÚVZ – regionálny úrad verejného zdravotníctva 

RZ – rodičovské združenie 

RZP/RLP – rýchla zdravotnícka pomoc/rýchla lekárska pomoc 

SA – sanitár 

SČK – Slovenský Červený kríž  

SK ZZ – Slovenská komora zdravotníckych záchranárov 

SOČ – stredoškolská odborná činnosť 

SOŠ – stredná odborná škola 

SOV – stredné odborné vzdelanie 

SŠ – stredná škola 

ŠkVP – školský vzdelávací program 

ŠVP – štátny vzdelávací program 

TK – tlak krvi 

TU – technická univerzita 

TVVP – tematicko výchovno-vzdelávacie plány 

ÚK – ústredné kúrenie 

UN LP –  Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura 

ÚSOV – úplne stredné odborné vzdelanie 

ÚzS – územný spolok 

VOV – vyššie odborné vzdelanie 

VP – výchovný poradca 

VŠOÚG – Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický 

VÚSCH – Východoslovenský ústav srdcových  a cievnych chorôb 

VZZS – vrtuľníková záchranná zdravotná služba 

ZA – zdravotnícky asistent 

ZH – zdravotnícka hliadka 

ZS – záverečná skúška 

ZŠ – základná škola 

ZZ – zdravotnícky záchranár 

ž. – žiak 

ŽNsP – železničná nemocnica s poliklinikou 

ŽŠR – žiacka školská rada 

 

Spracovala: Mgr. Jana Antošová, ZRŠ                                         

Košice  07. 10. 2019                                                                          PhDr. Anna Hencovská 

                                                                                                                  riaditeľka školy 


