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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 

 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej čin-

nosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

 

 

 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  
Stredná zdravotnícka škola, 

Moyzesova 17, Košice 

Telefónne číslo 055/6221189 

Faxové číslo 055/6221163 

Elektronická adresa skola@szske.sk 

Webová stránka www.szske.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

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

Zástupcovia riaditeľa 

Alena Sobeková, Mgr. 055/6221189 

Helena Viravcová, RNDr. 055/6221189 

Ladislav Bertko, RNDr. 

ekonomicko-technické činnosti 
055/6221189, 0905462924 

Hlavný majster ––––––––––––  

Rada  školy Eva Göblová, Mgr. 055/6221189 

Výchovný poradca Silvia Čornaničová, RNDr. 055/6221189 

Poradný orgán školy  

pedagogická rada 

predmetové komisie (14) 

rada školy 

rodičovská rada 

 

 

Certifikát kvality: certifikát kvality škola zatiaľ nemá 

 

I. poslanie  a vízia  

 

SWOT analýza školy: SWOT analýza študijných odborov v stupni vzdelania ISCD 2011 354  

aktivovaných na škole 

 

asistent výţivy, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, očný optik, zubný asistent 

 

 

 

Silné stránky: 

 jedinečnosť väčšiny študijných odborov, 

 akceptácia študijných odborov v EÚ, 

 vysoký záujem ţiakov ZŠ o štúdium na 

škole, 

 vysoké percento uplatnenia absolventov 

v praxi, 

 kvalifikovaný a zanietený pedagogický ko-

lektív, ktorý je pripravený pruţne reagovať 

na meniace sa podmienky a na potreby 

Slabé stránky: 

 chýbajúce kapitálové prostriedky na naj-

modernejšie technológie vo výučbe od-

borných predmetov, 

 priestorové problémy školy (nedostatoč-

né kapacitné moţnosti školy), 

 slabá jazyková príprava učiteľov - neja-

zykárov,  

 škola nemá vlastnú jedáleň (ţiaci 

majú moţnosť stravovania v iných 
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spoločnosti v príprave budúcich zdravot-

níckych pracovníkov podľa poţiadaviek 

praxe, 

 posilnené pozície a právomoci predmeto-

vých komisií, 

 relatívne dobré materiálno-technické vyba-

venie školy (názornosť vo vyučovaní), 

 veľmi dobrá spolupráca s odberateľmi, 

zdravotníckymi zariadeniami a inštitúcia-

mi, v ktorých sa realizuje praktické vyučo-

vanie a odborná prax ţiakov, 

 výučbové základne na špičkových praco-

viskách v zdravotníckych zariadeniach,  

 moţnosť spoznania viacerých systémov 

práce jednotlivých zdravotníckych zaria-

dení (lepšia moţnosť výberu zamestnania) 

počas praktického vyučovania, 

 moţnosť vyuţívania fondu odbornej litera-

túry a beletrie zo školskej kniţnice, 

 vybavenosť školy PC pripojených na inter-

net, 

 moţnosť pre absolventov školy po získaní 

vyššieho sekundárneho vzdelania pokračo-

vať vo vyššom odbornom štúdiu v študij-

ných odboroch resp. v pomaturitnom kvali-

fikačnom štúdiu a VOV, 

 veľmi dobrá spolupráca s radou školy a ro-

dičovskou radou  zdruţenia rodičov, 

 veľmi dobrá spolupráca s ostatnými vý-

chovno -vzdelávacími inštitúciami, 

 spolupráca s komorami, 

 mimoškolské aktivity ţiakov a pedagógov 

školy,  

 pruţné reakcie na transformačné kroky v 

školstve i zdravotníctve (nové študijné od-

bory), 

 sídlo školy (výhodná poloha blízko centra), 

 história školy. 

zariadeniach v blízkosti školy), 

 rozvrh hodín (veľa delení na skupi-

ny). 

 

 

Príleţitosti: 

 

 uplatnenie absolventov školy v zdravotníc-

kych zariadeniach, 

 otvorenie nových študijných odborov pod-

ľa potrieb a poţiadaviek praxe, 

 dobrá spolupráca s podobnými školami v 

rámci regiónu i celého Slovenska, 

 zlepšenie spolupráce so zamestnávateľ-

skými subjektmi,  

 podpora zo strany profesijných organizácií, 

 variabilnosť foriem štúdia, 

Prekáţky (Ohrozenie) : 

 náročnosť odborov na materiálne 

a prístrojové vybavenie , 

 časté zmeny v zdravotníckej a školskej 

legislatíve, 

 nesystematizované pracovné pozície 

(asistent výţivy), 

 nedostatok erudovaných odborníkov 

v zdravotníctve v oblasti výţivy podieľa-

júcich sa na vzdelávaní, 

 slabšia spolupráca s rodičmi problémo-

vých ţiakov, 



 - 5 - 

 zosúladenie odbornosti ţiakov s poţiadav-

kami trhu práce, 

 zlepšenie marketingových aktivít školy, 

 väčší prístup k odborným poznatkom pro-

stredníctvom elektronických médií, 

 podpora neformálneho vzdelávania, 

 moţnosť zapájať sa do projektov. 

 nepriaznivý demografický vývoj obyva-

teľstva, 

 nedostatočný status zdravotníckeho pra-

covníka v našej spoločnosti, 

 automatizácia vyšetrovacích metód. 

 chýbajúca legislatíva povinnosti zamest-

návať iba absolventov SZŠ v odbore AV 

v stravovacích zdravotníckych zariade-

niach, kúpeľoch, školských jedálňach 

a ústavoch pre seniorov. 

 

 

  

 

 

SWOT analýza študijných odborov v stupni vzdelania ISCD 20114 454 a 554 aktivovaných na 

škole 

zubný technik,  diplomovaný rádiologický asistent 

 

Silné stránky (S): 

 akreditácia odborov, 

 úplná kvalifikovanosť učiteľov, 

 široké moţnosti uplatnenia absolventov, 

 výhodná poloha vzdelávacej inštitúcie, 

 jedinečnosť študijných odborov nielen 

v regióne, 

 výučbové základne na špičkových pracovis-

kách, 

 spolupráca s vedeckými inštitúciami so 

zdravotníckym zameraním, 

 nezameniteľnosť profilu absolventa, akcep-

tácia absolventov študijných odborov v EÚ.  

Slabé stránky (W): 

 nedostatok priestoru v budove školy, 

 chýbajúce prostriedky na najmodernejšie 

technológie vo výučbe odborných predme-

tov, 

 pokles spoločenskej prestíţe pedagogickej 

profesie (učitelia odborných predmetov), 

 chýbajúca vzdelávacia inštitúcia pre rozší-

renie vedomostí z oblasti daného študijného 

odboru pre učiteľov odborných predmetov. 

 

 

Moţnosti (O): 

 

 rôznorodosť uplatnenia, 

 spolupráca so školami podobného zamerania 

v EÚ, 

 väčší prístup k odborným poznatkom pro-

stredníctvom elektronických médií 

a internetu, 

 zlepšenie spolupráce so zamestnávateľskými 

subjektmi, 

 podpora zo strany profesijných organizácií, 

 variabilnosť foriem štúdia, 

 moţnosť vysokoškolského štúdia, 

 zvýšiť propagáciu študijných odborov. 

 

Nebezpečenstvá, ohrozenie (T): 

 

 demografický pokles populácie, 

 časté zmeny v zdravotníckej legislatíve, 

 pokles počtu zdravotníckych zariadení, 
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Vízia školy : 

 

Naša škola získa významnú pozíciu v Košiciach vďaka príprave vysokokvalifikovaných odbor-

níkov pre výkon zdravotníckeho povolania. 

Kvalitnú prípravu na povolanie škola dosiahne prepojením systému odborného vzdelávania 

a prípravy s trhom práce. SZŠ, Moyzesova 17 bude neustále sledovať uplatnenie absolventov jednotli-

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

technických pracovníkov, s Úniou očných optikov, Slovenskou komorou zubných technikov, so ţiak-

mi, ich rodičmi, zamestnávateľmi i verejnosťou, aby bola konkurencieschopná na trhu práce, zaujíma-

vá pre ţiaka a jeho rodiča, vychovávala a vzdelávala tak, aby rozvíjala nielen ich odbornú stránku, ale 

aj pozitívne postoje k ďalšiemu vzdelávaniu. 

 

Vyhodnotenie:  

 

Škola získala významné postavenie vo vzdelávacej činnosti nielen v rámci KSK, ale aj celého 

Slovenska. Podľa mimovládnej neziskovej organizácie INEKO (informuje o výsledkoch ţiakov za 

posledné 4 roky, čiţe informuje  o tom, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala 

svojim ţiakom) sa škola umiestnila  na 1. mieste medzi odbornými školami v KSK.   

Škola v školskom roku 2015/16 bola konkurencieschopná. To, ţe výsledky vzdelávacej činnosti 

školy sú dlhodobo na vysokej úrovni, potvrdzujú nielen výsledky meraní  organizácie INEKO, ale aj 

bezproblémový vstup absolventov do zamestnania vo svojom odbore nielen na Slovensku, ale aj 

v zahraničí. Škola plní očakávania a potreby sociálnych partnerov. Na základe spätnej väzby máme 

dobré referencie o vysokej úrovni našich absolventov nielen na území SR, ale aj v ČR. Naši ţiaci 

sa uplatňujú aj v iných krajinách EÚ - Nemecko, VB, Taliansko, Belgicko a dokonca aj v USA, Kana-

de. Škola úspešne pripravuje absolventov nielen do praxe, ale aj na štúdium na vysokých školách.  

Aj v tomto školskom  roku sme zaznamenali vysoký záujem o odbory: zubný asistent, farmaceu-

tický laborant  a zdravotnícky laborant.  

Na základe ŠVP škola vypracovala vlastný ŠkVP v súlade s poţiadavkami zamestnávateľov, 

s ktorými konzultovala prípadné zmeny. ŠkVP je zaloţený na rozvíjaní kľúčových kompetencií ţia-

kov. 

 

Poslanie školy: 

 

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

ných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním.  

 Škola má vypracovanú jasnú filozofiu  v príprave kvalifikovaných odborníkov pre výkon zdravot-

níckeho povolania, je orientovaná na ţiaka a rozvíjanie kľúčových kompetencií. Hlavným poslaním 

školy je zabezpečiť všetky podmienky na to, aby školu opúšťali vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí 

získané vedomosti a zručnosti vedia tvorivo uplatňovať.  

Ponukou a profiláciou študijných odborov škola pokrýva potreby trhu práce Košického 

a Prešovského samosprávneho kraja, v prípade študijného odboru diplomovaný rádiologický asistent, 

očný optik a asistent výţivy má širšiu pôsobnosť a v prípade odboru zubný technik pokrýva potreby 

celého Slovenska.  

SZŠ je určená pre absolventov základných škôl a absolventov stredných škôl s maturitnou skúš-

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

získavajú ţiaci vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 2011 354, postsekundárne vzdelanie 

v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu – PKŠ ISCED 2011 454. Vyššie odborné štúdium získajú ţiaci 

v dennej forme – ISCED 2011 554. 

 Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich ţiakov na povola-
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nie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodrţiavaniu etických a ľudských princí-

pov, venovať zvýšenú pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí. 

Poslaním školy je teda aj naďalej rozvíjanie kompetencií ţiakov, ktoré súvisia nielen 

s obsahom vyučovacích predmetov, ale aj kompetencie súvisiace s medziľudskými vzťahmi, Pedago-

gickí zamestnanci školy sa snaţia viesť mladú generáciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, 

reagovať na zmeny. 

 

Vyhodnotenie: 

  

 Z hľadiska skladby ponúkaných študijných odborov je škola v regióne jedinečná. V plnej mie-

re sa nedarí pokryť dopyt po absolventoch v niektorých študijných odboroch (očný optik, zdravotnícky 

laborant, zubný asistent, diplomovaný rádiologický asistent). 

Škola disponuje odbornými učebňami, laboratóriami, modernými informačno-komunikačnými techno-

lógiami(internet, audiovizuálna technika, interaktívne tabule, počítače), ktorých vyuţívanie je neodde-

liteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Študenti od školského roku 2010/2011 majú moţnosť vyu-

ţívať výhody ISIC karty. 

 

 Praktické vyučovanie ţiakov a odbornú prax zabezpečuje škola na základe dohody o zriadení 

výučbových základní a dohody o praktickom vyučovaní vo všetkých zdravotníckych zariadeniach, a tým  

úzko spolupracuje s odberateľmi absolventov, so stavovskými organizáciami a ostatnými výchovno-

vzdelávacími inštitúciami.  Naša škola úzko spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami na 

území mesta Košíc a zabezpečuje na základe dohody o zriadení výučbových základní a dohody o prak-

tickom vyučovaní praktické vyučovanie a odbornú klinickú prax.  

  

Výučbové základne SZŠ, Moyzesova 17, Košice pre zabezpečenie prepojenia teórie s praxou :  

  Univerzitná nemocnica LP v Košiciach, 

Ţelezničná nemocnica v Košiciach, 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice, 

Nemocnica Košice - Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica, 

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, 

Východoslovenský onkologický ústav, a.s., 

Letecká vojenská nemocnica, a.s.,  

Lekárska a Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 

Fakultná nemocnica a poliklinikou J. A. Reimana, Prešov, 

Medical Cassovia, 

Medicyt, s.r.o, 

Medirex Group, 

HPL, 

Synlab (Avilab), s.r.o, 

cca 35 lekární, 18 očných optík, 22 zubných techník. 

 

  Výchovná činnosť je zameraná na podporu pozitívnych medziľudských vzťahov, na podporu 

zdravia a zdravého spôsobu ţivota formou rôznych opatrení proti šíreniu drog v školskom prostredí, 

na zamedzenie a elimináciu šikanovania na škole, na realizáciu Deklarácie práv dieťaťa, na ochranu 

mládeţe pred negatívnymi spoločenskými javmi – rasizmus, antisemitizmus, xenofóbia, intolerancia. 

Zvýšená pozornosť sa venuje sexuálnej výchove a výchove k manţelstvu a rodičovstvu. Výchovné 

ciele zamerané na upevňovanie fyzického a duševného zdravia boli úspešne realizované v rámci učiva 

ochrana ţivota a zdravia.  
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Slovenský červený kríţ je najstaršia spoločenská zdravotnícka organizácia v škole. Kaţdoroč-

ne SČK organizuje hromadný odber krvi v akcii Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi a 

pod. a iné humanitárne akcie. 

Škola sa snaţí vytvárať priateľské, kultúrne prostredie s pozitívnymi medziľudskými vzťahmi, 

učitelia a ţiaci sa snaţia rešpektovať ciele a hodnotový systém školy v duchu humanizmu.  

 

 Zámery: 

 

Základným krokom na zabezpečenie fungovania školy v konkurenčnom prostredí v súlade 

s meniacimi sa poţiadavkami je aj reforma obsahu vzdelávania. Jej zámerom je trvalo zabezpečovať 

poţadované základné zručnosti a kvalitu všetkých absolventov školy. Toto musí byť spojené 

s adekvátnym systémom merania kvality učenia, ako aj systémom merania kvality školy. 

Realizácia týchto zámerov vyţaduje permanentné monitorovanie trhu práce, v záujme toho, aby 

škola mohla včas reagovať na meniace sa podmienky, uţšiu odbornú spoluprácu s odberateľmi absol-

ventov školy, vytváranie nových, trhom práce poţadovaných študijných odborov. Tieto zámery vyţa-

dujú transformáciu tradičnej školy na modernú, aplikáciu progresívnych metód vyučovania, zmenu 

obsahu vyučovania smerom k schopnosti študenta informácie získavať, vyhodnocovať a vyuţívať 

informačné a komunikačné technológie ako nástroj, ktorý študent a pedagóg kaţdodenne aktívne vyu-

ţíva. 

 

Vyhodnotenie:  

 

Stanovené zámery sa darilo plniť. Svedčí o tom  bezproblémový vstup absolventov školy na 

trh práce. Rovnako môţeme konštatovať, ţe v uplynulom období sa v škole nevyskytli nijaké neţiadu-

ce javy, ktoré by boli v nesúlade so zásadami uplatňovanými v škole.  

 Škola venovala osobitnú pozornosť spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami v súvislosti 

s odbornou zloţkou vzdelávania. Aj vo výučbových základniach sa výchovno-vzdelávací proces za-

meral na rozvíjanie kľúčových kompetencií a poţiadavky na absolventov školy. Naďalej uplatňovala 

koncept individuálnej slobody, humanizmu, prístupu k informáciám, zodpovednosti ako základu pre 

efektívne občianstvo a podieľaní sa na demokracii. Vo vnútornom systéme hodnotenia zamestnancov 

sa vyuţívali nasledujúce metódy: hospitácie, pozorovanie, rozhovor, hodnotenie výsledkov práce, 

výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje, hodnotenie výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľa, 

aktivity v mimoškolskej činnosti, činnosti nad rámec vyučovacej povinnosti učiteľa a pod. 

Zámerom školy bolo udrţiavať demokratické prostredie, racionálne vyuţívanie ľudských zdrojov,  

materiálno – technické, priestorové a finančné zdroje. Činnosť výchovného poradcu, koordinátorov, 

vedúcich predmetových komisií bola sústredená na kvalitu procesu výučby v súlade s poţiadavkami 

partnerov školy.   

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

v regióne, spolupracuje s radou rodičov, školskými poradenskými zariadeniami - Centrum pedagogic-

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

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

regionálnymi inštitúciami (Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, Slovenská diabetologická spo-

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

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

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

2015/2016 je  pokračovať v realizácii školskej reformy v procese získavania kľúčových kompetencií, 

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

venta v spoločnosti ako kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. 
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  Pre udrţanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšovania jej kvality  vytvárať prie-

stor na kvalitnú prácu predmetových komisií a ich úzku spoluprácu s odbornými garantmi jednotli-

vých študijných odborov, analyzovať informácie a podnety z hospitačnej činnosti, z predmetových 

komisií a následne prijímať a realizovať účinné opatrenia na zaistenie výchovno-vzdelávacích cieľov. 

Vo vyučovaní všetkých predmetov teoretického a praktického zamerania vychádzať zo strate-

gických zámerov a potrieb regionálneho trhu práce. Skvalitniť odbornú prípravu učiteľov v spolupráci 

so zamestnávateľmi,  vyuţívať také metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú tvorivé schopnosti ţiakov a 

ich samostatnosť. Napr. výkladové formy, demonštračné formy, dialogické formy, formy samostatnej 

práce ţiakov, písomné a grafické práce. Zároveň  dôsledne vyuţívať všetky učebné pomôcky, prístro-

jovú a didaktickú, výpočtovú a video techniku. 

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

nej a citovej výchovy ţiakov. Osobitne sa snaţiť formovať u ţiakov zdravotnícke cítenie, postoje a 

konanie ţiakov smerom k pacientom v duchu  humanity a ľudskosti. Snaţiť  sa, aby si ţiaci uvedomo-

vali zodpovednosť za svoje zdravie a za zdravie iných ľudí, osvojiť si a prakticky realizovať zásady 

správnej ţivotosprávy a prvej pomoci. Poukázať na obsah hodnotovej orientácie, ktorá zahŕňa sveto-

názorové, filozofické, politické a morálne presvedčenie človeka, jeho stabilnú a hlbokú oddanosť 

k určitým mravným zásadám. Objasniť ţiakom riziká trestnej činnosti, ako aj násilnej majetkovej čin-

nosti a moţné trestnoprávne následky spojené s uţívaním drog a šírením vírusu HIV. 

   V spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom prevencie drogových závislostí a so-

ciálno-patologických javov a školským psychológom  predchádzať vzniku sociálno-patologických 

javov a kriminality. 

 

HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY 

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES 

1. Všeobecná časť 

V zmysle prijatého zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a Zákona 

č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní sme zosúladili obsah vzdelávania s aktuálnymi poţiadavkami 

praxe a potrebami trhu práce prostredníctvom revidovaných ŠVP. 

Výučbu v školskom roku 2015/2016 vo všetkých aktivovaných študijných odboroch AV, FL, OO, ZL 

a  ZuA  sme  riadili podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 1. – 4. ročník štvor-

ročného štúdia.  

V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať, kód 

ITMS 26110130702 v odborných a spoločensko-vedných predmetoch sme vyuţívali vytvore-

né/inovované učebné texty, učebné materiály, metodické príručky/postupy, progresívne a inovatívne 

metódy a formy vyučovania zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov, inovované didaktické 

prostriedky, odbornú literatúru, ako aj kompetencie a zručnosti nadobudnuté vyučujúcimi v rámci 

ďalšieho vzdelávania. 

Do plánov predmetových komisií, plánov koordinátorov sme zapracovali témy na posilnenie lokálpat-

riotizmu k rodisku, témy environmentálnej výchovy, témy výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, témy 

výchovy k ľudským právam a témy finančnej gramotnosti. 

 Podporovali sme  neformálne vzdelávanie študentov, zamerali sme  sa predovšetkým na spoluprá-

cu s firmami  (Unipharma, Danae, Sagitta, Essilor, Rodenstock a iné ) pri zabezpečení edukačného 
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procesu formou pravidelných prednášok o nových trendoch v odbore  a formou poznávacích ex-

kurzií.  

 Viedli sme ţiakov k zodpovednému nakladaniu so školským majetkom a všetkým materiálom 

potrebným pre teoretické a praktické vyučovanie. Nedošlo k ţiadnemu váţnemu poškodeniu ma-

jetku. 

 Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským 

zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpo-

vednosti. Osobitne sme sa snaţili formovať u ţiakov zdravotnícke cítenie, formovať postoje a ko-

nanie ţiakov smerom k pacientom v duchu humanity a ľudskosti. 

 Na začiatku školského roka 2015/2016 boli ţiaci poučení o povinnosti pravidelnej dochádzky na 

vyučovanie a na iné formy vyučovania (účelové cvičenia,  KOŢAZ) s cieľom zamedzenia neodô-

vodnenej absencie ţiakov, o školskom poriadku, najmä o povinnom absolvovaní predpísaného 

počtu hodín praktických cvičení potrebných pre postup do vyššieho ročníka, resp. ukončenia štú-

dia. Podarilo sa nám zníţiť počet náhrad praxe, dobrú dochádzku na účelové cvičenie. Nepodarilo 

sa nám výrazne zníţiť dochádzku ţiakov do školy a počet neospravedlnených hodín. 

2. Zniţovanie informačnej nerovnosti 

 V pilotnej prevádzke nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva (RIS – RŠ) 

v šk. roku 2015/2016  sme vykazovali okrem klasického spôsobu aj zber počtu ţiakov pre norma-

tívne financovanie a predpísané štatistické výkazy. 

 Sledovali sme prevádzku portálu Mapa regionálneho školstva, na web. sídle MPSVaR -  údaje 

o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov.  

3. Kontrola a efektivita 

 Dodrţiavala sa vnútroškolská kontrola podľa plánu a snaţili sme sa zvyšovať účinnosť hospitačnej 

činnosti poskytovaním spätnej väzby 

 Ciele kontrolnej činnosti sme zamerali na dodrţiavanie dostupných učebníc, odbornej literatúry, 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovnovzdelávacom procese. 

  Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese sme zamerali na systematické sledovanie 

kvality výchovy a vzdelávania, pozornosť sme venovali stanoveniu výchovno-vzdelávacích cieľov 

vyučovacieho procesu konzistentne formujúcich osobnosť ţiaka, rozvíjaniu občianskych 

a sociálnych kompetencií ţiaka. 

 Oboznámili sme sa s výstupnými materiálmi  národného projektu „Externé hodnotenie kvality 

školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“. Výstupy z projektu na www.ssiba.sk 

v časti Projekty ESF. 

 

4. Odborná zloţka vzdelávania 

 Osobitnú pozornosť v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami sme venovali realizácii odbornej 

zloţky vzdelávania vo výučbových základniach v súvislosti s kľúčovými kompetenciami a poţia-

davkami na absolventov a s prihliadnutím na profil absolventov jednotlivých študijných odborov.  

 Spolupracovali sme s odberateľmi absolventov, so stavovskými organizáciami a ostatnými výchov-

no-vzdelávacími inštitúciami. 

 V časovom predstihu sme predkladali podľa metodického pokynu stavovským organizáciám na 

vyjadrenie obsah odbornej zloţky maturitnej skúšky, obsah absolventskej skúšky - Komora me-

dicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora zubných technikov, Optická únia Slo-

venska. 

http://www.ssiba.sk/
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 Zvyšovali sme úroveň spolupráce so zamestnávateľmi, pre potreby ktorých sú profilovaní absol-

venti školy v súlade so zákonom č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní. Konzultovali sme zme-

ny v ŠkVP so zamestnávateľmi. 

 Naďalej sme podporovali aktivity a účasť ţiakov v otvorených laboratóriách PF UPJŠ a na praco-

viskách UVLaF Košice.     

 Zvyšovali sme a podporovali zapojenie sa ţiakov školy do odborných súťaţí, prírodovedných 

olympiád, do rôznych mimoškolských aktivít, do záujmovej činnosti ţiakov vo forme krúţkov. 

 Pripravovali sme sprievodné aktivity (Dilatech v SZŠ, Moyzesova 17, Košice) pre popularizáciu 

vedy a techniky (Týţdeň vedy a techniky na Slovensku). 

 Podporovali sme študentov v zapájaní sa do SOČ. Zapojili sa všetky odbory a práce ţiakov  po-

stúpili do regionálneho a aj do celoslovenského kola. 

 Učitelia odborných predmetov zvyšovali svoju kvalifikáciu v systéme celoţivotného vzdelávania a 

kariérneho rastu, ktoré ponúkal Ústav stredoškolskej edukácie a kontinuálneho vzdelávania učite-

ľov odbornej zloţky pri Slovenskej zdravotníckej univerzite. Pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích 

predmetov  pre tieto účely vyuţívali aktivity ponúkané Metodickým centrom, ŠPU, prípadne inou 

vzdelávacou inštitúciou ponúkajúcou akreditované vzdelávacie programy. 

 Rozvíjali sme  podnikateľské zručnosti u ţiakov, podporovali cvičné firmy a zapojili sa do  súťaţe 

Najlepší podnikateľský zámer.  

 Sledovali sme informačný bulletin ŠIOV určený pre SOŠ - elektronicky na www.siov.sk. 

 

5. Cudzie jazyky 

 V rámci zapojenia sa do projektu ESF s názvom Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať, 

kód ITMS 26110130702 pri vyučovaní cudzieho jazyka  sme vyuţívali vytvorené/inovované 

učebné texty, učebné materiály, metodické postupy, progresívne a inovatívne metódy a formy vy-

učovania zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií ţiakov, inovované didaktické prostriedky, 

odbornú literatúru, ako aj kompetencie a zručnosti nadobudnuté vyučujúcimi v rámci ďalšieho 

vzdelávania (napr. tvorba  myšlienkových máp, projektové vyučovanie, personalizované vyučova-

nie, inscenačné metódy, rolové úlohy, kaskádová metóda učenia sa a vyučovania, metóda učenia 

sa na stanovištiach, riadená a voľná diskusia, audio-/video-prezentácie  riešenia úloh). 

 Organizovali sme školské kolá olympiád v cudzích jazykoch (anglický, nemecký), skvalitňovali 

sme prípravu ţiakov v oblasti cudzích jazykov aj formou krúţkov.  

 Zapojili sme sa do propagácie cudzích jazykov v rámci Európskeho dňa jazykov. Tento  deň  sme 

si pripomenuli nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka, ale aj sprievodnými akciami 

v škole pod názvom Deň cudzích jazykov. 

6. Čitateľská gramotnosť 

 Podporovali sme vzdelávanie pedagogického zboru v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti, 

vyuţívať moţnosti z ponuky vzdelávacích aktivít MPC v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti. Učitelia SJL sa prihlásili na akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre 

oblasť čitateľskej gramotnosti na www.minedu.sk/akreditacie-v-rerzorte-skolstva/. 

7. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

 V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávania na obdobie rokov 2012 

– 2016 sme zvyšovali povedomie detí a ţiakov o globálnych témach, rozvíjalo sa ich kritické uve-

domenie sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov. 

 Rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť ţiakov s dôrazom na environmentálnu 

výchovu a vzdelávanie zameranú najmä na vedenie ţiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na 

http://www.siov.sk/
http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rerzorte-skolstva/
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zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú dopravu, spotrebu energie,  na zvýšené povedomie v ob-

lasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania ţivotného prostredia. 

 Environmentálna výchova ako prierezová téma ŠVP bola  implementovaná do obsahu jednotli-

vých učebných predmetov v ŠkVP.  

 Koordinátor environmentálnej výchovy spolupracoval s environmentálnymi centrami, strediskami 

na skvalitnenie environmentálnej výchovy. 

 Koordinátor environmentálnej výchovy  realizoval environmentálny program školy (šetrenie elek-

trickou energiou, zberná nádoba na elektrozariadenia a pod.). 

 Environmentálna výchova v škole bola koordinovaná v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy 

a konania školy k ochrane a udrţateľnosti ţivotného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdro-

jov a pod.). 

8. Zdravý ţivotný štýl v škole  

 Naďalej sme pokračovali v realizácii programov podpory zdravia, zdravého ţivotného štýlu 

a výchovy k zdraviu.  

 Podieľali sme sa na plnení úloh aktualizovaného Národného programu ozdravenia výţivy obyva-

teľov SR, Národného programu prevencie obezity, Národného programu kardiovaskulárnych 

ochorení. Realizovali sme aktivity smerujúce k prevencii obezity, podporovali sme pohybové ak-

tivity ţiakov, pohybové aktivity v prírode a šírili myšlienky olympizmu.  

 Školské programy sme zamerali na prevenciu pred civilizačnými chorobami a posilňovanie zdra-

vého ţivotného štýlu študentov organizovaním voľno-časových aktivít, zapojili sme ţiakov do po-

hybových aktivít, podporovali sme činnosť športových krúţkov (2 športové krúţky) a vzdelávanie 

v oblasti zdravej výţivy. V tejto oblasti  škola úzko spolupracovala s SČK, Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva. 

 Realizovali sme aktivity k Svetovému dňu výţivy (16.10.) – ukáţky zdravej výţivy, poradenstvo, 

besedy a pod. 

 Realizovali sme  aktivity v zmysle Národného programu prevencie HIV/AIDS – besedy 

s lekárom, psychológom, právnikom.  

 Rozvíjali sme osvetovú a vzdelávaciu činnosť s dôrazom na zdravú výţivu, zdravé potraviny, po-

travinovú bezpečnosť a zvýšili povedomie v oblasti označovania potravín. 

9. Ľudské a detské práva 

 Do ŠkVP sme zapracovali  témy súvisiace s multikultúrnou výchovou v duchu humanizmu, témy 

ako predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu 

a problematiky v oblasti migrácie. 

 V zmysle Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva sme zapájali ţiakov do Olympiády 

ľudských práv ako celoštátnej súťaţe ţiakov stredných škôl.  

 Zapájali sme ţiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam  organizovaním besied, súťa-

ţí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv. V rámci vý-

chovy k ľudským právam sme  vyuţívali Manuál výchovy mládeţe k ľudským právam KOMPAS. 

 Upevňovali sme  právne vedomie pedagógov a študentov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté 

v medzinárodných dokumentoch – Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach die-

ťaťa, vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie  a pomáhali ţiakom porozumieť iným kultú-

ram.  

 Pripravovali sme prednášky, besedy zamerané na zvýšenie informovanosti ţiakov o migrantoch. 

 V rámci vyučovacích predmetov a triednických hodín sme venovali patričnú pozornosť témam, 

ktoré sa týkajú  starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty ţiakov voči nim.  

10. Bezpečnosť a prevencia, diskriminácia 
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 V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva sa  realizovali 

aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie, kriminality, záško-

láctva, bezpečného pouţívania internetu.   

 Koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-patologických javov rozpracoval opatrenia 

na prevenciu a elimináciu šikanovania (Dohoda medzi vedením školy v oblasti návykových lá-

tok a šikanovania, Organizačná smernica – Prevencia a riešenie šikanovania na školách) 

a postupoval v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-r k prevencii a šikanovania ţiakov.  

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme monitorovali zmeny v správaní študentov.  Nevyskytli 

sa prípady, kedy by bolo potrebné informovať príslušný odbor sociálnych vecí, lekára a príslušné 

riaditeľstvo policajného zboru. Škola veľmi dobre spolupracuje aj s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach (CPPPaP). 

 Realizovali sme aktivity v zmysle Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 

2011-2014, riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prá-

cou. 

 Prijímali sme len také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou 

dôstojnosťou študenta.  

 Zabezpečovali sme vykonávanie dozorov počas prestávok a v priestoroch, kde je najväčší predpo-

klad vzniku školských úrazov. 

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

 Dodrţiavali sme bezpečnostné pravidlá pri práci s chemickými faktormi v súlade s metodickým 

materiálom Bezpečnosť pri práci s chemickými faktormi na základných a stredných školách. 

11. Finančná gramotnosť 

 Implementovali sme do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti. 

 Realizovali sa projekty a aktivity na podporu zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti - besedy, 

prednášky a exkurzie do finančných inštitúcií.  

12. Informačné a komunikačné technológie 

 V súlade so stratégiou informatizácie spoločnosti sme vytvárali priaznivé prostredie na implemen-

táciu inovačných metód s vyuţitím IKT a venovali pozornosť rozvíjaniu kompetencií ţiakov 

v tejto oblasti, umoţňovali ţiakom, ako aj zamestnancom prístup ku všetkým informačným zdro-

jom dostupným v škole. V súlade so zámermi školskej reformy sme venovali zvýšenú podporu 

vyuţitiu informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, hlavne v odbor-

ných predmetoch. 

 Zapájali sme ţiakov do súťaţí a aktivít, ktoré podporujú vyuţívanie IKT, korešpondenčné seminá-

re a pod.(Klokan, iBobor, Expert). 

  Zamerali sme sa na ochranu ţiakov pri pouţívaní internetu a vyuţívali sme stránky k bezpečnému 

pouţívaniu internetu. 

 Vyuţívali sme na prírodovedných predmetoch ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam 

digitálny výučbový obsah schválený ŠPU. 

13. Školská kniţnica 

 Sledovali sme vyuţitie kniţného fondu v školskej kniţnici. 

 Podporovali sme kladný vzťah ţiakov ku knihe a literatúre, zúčastňovali sme sa čitateľských akti-

vít a podujatí v kniţniciach (Kniţnica pre mládeţ mesta Košice - Litpark). 

14. Špecializované činnosti v škole 
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 Vytvárali sme priaznivé podmienky pre prácu pedagogických a odborných zamestnancov školy, 

ktorí vykonávajú špecializované činnosti (koordinátori, školský psychológ). 

 Zvyšovali sme informovanosť ţiakov a rodičov o špecializovanej činnosti výchovnej poradkyne 

(VP), podporovali zvyšovanie profesijných kompetencií VP. 

15. Ţiacka školská rada  

 Podporovali sme ţiacku školskú radu (ŢŠR) a rešpektovali sme názory študentov – ich poţiadavky 

a účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú. V školskom roku 2015/2016 

bola dobrá spolupráca so Ţiackou školskou radou, pomocou ktorej sa podarilo viesť mladú gene-

ráciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, reagovať na zmeny, vedieť sa zorientovať a 

rýchlo hľadať nové riešenia. ŢŠR pripravila samostatne mnoţstvo podujatí pre študentov školy 

(Imatrikulácia, Mikuláš v škole, Vianočná akadémia, Školský ples  a pod.)   

 Oboznámili sme  sa s materiálom Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 

2012-2016 a Akčným plánom pre plnenie úloh vyplývajúcich  z tejto stratégie na rok 2015.  

16. Prezentácia školy 

 Podporovali sme organizovanie odborných podujatí s cieľom prezentácie školy, aktualizovali sme 

marketingový plán na propagáciu školy a školských vzdelávacích programov a propagovali sme 

hlavne aktivovanie nového študijného odboru zubný asistent. 

 Spracovali sme sprievodné aktivity pre popularizáciu vedy a techniky „Týţdeň vedy a techniky na 

Slovensku v roku 2015“, konkrétne aktivity na popularizáciu vedy a techniky sa realizovali pod 

názvom Dilatech. 

 Škola spolupracovala s Klubom lekárov a farmaceutov pri VSM, so Slovenskou diabetologickou 

spoločnosťou SLS. 

 Škola propagovala svoju činnosť a odbory v printových médiách (Teória a prax - farmaceutický 

laborant), v rozhlase (Rádio Regina) a televízii (RTVS región).  

17. Mediálna výchova 

 Vyuţívali sme prierezovú tému mediálna výchova z podkladov a zdrojov na www.stadpedu.sk 

v časti   Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie - Metodiky, text  “K mediálnej gra-

motnosti učiteľov“. 

 Osobitnú pozornosť sme venovali téme bezpečnosti na internete www.pomoc.sk, 

www.zodpovedne .sk. 

18. Projekty 

 Podporovali sme aktivity  v projekte „Educate Slovakia“. V škole pôsobili a prezentovali svoje 

krajiny študenti z iných štátov.   

 Zapojili sme sa do Národného projektu s NUCEM – Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s vyuţitím elektronického testovania. 

 Pokračovali sme v práci na  Národnom projekte - Elektronizácia vzdelávania systému regionálne-

ho školstva – Digipédia. 

  

http://www.zodpovedne/
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19. Koncepcie KSK 

 Pokračovali sme  v plnení opatrení vyplývajúcich z materiálov prijatých KSK, ako sú: Koncepcia 

rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Koncepcia rozvoja 

športu KSK, Koncepcia práce s mládeţou KSK, Koncepcie rozvoja kreatívnej ekonomiky a zmeny 

v školskej legislatíve. 

20. Spolupráca s vysokými školami 

 Škola naďalej spolupracuje s vysokými školami na území mesta Košíc, hlavne s PF, FF a LF UPJŠ. 

PF UPJŠ zriadila na svojej pôde Klub riaditeľov stredných škôl na vytvorenie komunikačnej plat-

formy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu spoločných aktivít realizovaných 

fakultou a strednými školami. SZŠ sa bude zapájať do projektu Otvorené laboratóriá PF–chémia, 

biológia, fyzika a zúčastňovať sa na popularizačných prednáškach. Škola chce naďalej spolupraco-

vať so Spolkom košických študentov pri UVL a F Košice a pravidelne sa zúčastňovať exkurzií na 

pracoviská UVL a F Košice. 

 Škola sa podieľa aj na zabezpečovaní pribeţnej a súvislej pedagogickej praxe poslucháčov Príro-

dovedeckej a Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zmluva o spolupráci bola uzatvorená v roku 

2010 a stále trvá.  

II.  údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 

 

 Počet ţiakov školy spolu 515 

 Z toho dievčat 456 

 Počet tried spolu 22 

a) Počet ţiakov v dennej forme štúdia 515 

 Z toho dievčat 456 

 Počet tried denného štúdia 22 

 Počet žiakov vo vyššej odbornej forme štúdia  20 

 Z toho dievčat 14 

 Počet tried nadstavbového štúdia 1 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  22 

 Z toho dievčat 9 

 Počet tried pomaturitného štúdia 1 

b) Počet ţiakov v externej  forme štúdia – 

 Z toho dievčat – 

 Počet tried v externej forme štúdia – 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia – 

 Z toho dievčat – 

 Počet tried večernej formy štúdia – 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  – 

 Z toho dievčat – 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia – 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania – 

 Z toho dievčat – 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia – 

c) Počet ţiakov s iným vyučovacím jazykom ako sloven-

ským  z celkového počtu ţiakov/ z toho dievčat 

– 

d) Počet ţiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

ţiakov/ z toho dievčat 

– 

e) Počet začlenených ţiakov spolu/z toho dievčat – 

f) Počet ţiakov, ktorí prerušili štúdium 4 

g) Počet ţiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení – 

h) Počet ţiakov, ktorí prestúpili z inej školy 7 
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i) Počet ţiakov, ktorí prestúpili na inú školu 11 

j) Počet ţiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

2 

k) Počet ţiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

l) Počet ţiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

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

metov  

Bol zrušený predpisom 324/2012 

Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 

m) Iný dôvod zmeny - 

 

 

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

 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 8. 2. 2016 schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 

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

vali body za testy pripravené školou z predmetov určených MZ SR v SZŠ pre školský rok 2016/2017  

v súlade s par. 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zo slovenského 

jazyka, biológie (študijný odbor AV, ZuA, OO), chémie (študijný odbor FL, ZL), body  za prospech 

zo ZŠ, body za Testovanie 9/2016 a body z olympiády z prírodovedných predmetov.  

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

ţiaci 

plán 

Stav k 

15.9.2016 

Prijatí  
kód odbor plán Pri-

hlá-

sení  

Pri-

jatí 

Pri-

hlá-

sení  

Pri-

jatí 

5304 M 
asistent  

výţivy 
10 27 10 --- --- 10 13 

5311 M 
farmaceutický 

laborant 
28 118 28 --- --- 28 31 

5308 M 
zdravotnícky 

laborant 
26 62 26 --- --- 26 32 

5358 M 
zubný  

asistent 
10 55 10 --- --- 15 18 

5312 M očný optik 20 39 20 --- --- 20 20 

5310 N zubný technik 24 23 18 5 3 21 21 

5333 Q  

diplomovaný 

rádiologický 

asistent 

25 45 23 5 3 24 24 

 

 

 

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

 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 

 
2,09 2,07 2,07 2,1 

Priemerný počet vymeškaných hodín na ţiaka 

za školu: 
96,2 84,12 90,94 84,79 

Priemerný počet neospravedlnených vymeš-

kaných hodín na ţiaka za školu: 
0,71 1,31 1,14 0,5 

Priemerný počet ospravedlnených vymeška-

ných hodín na ţiaka za školu: 
95,49 82,82 89,80 84,29 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2015/2016 

v študijných odboroch  s dĺţkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

ţiaka za šk. rok 

s vyznamena-

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli 

nepros-

peli 
osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 

Po-

čet 

ţia-

kov 

spolu 

Počet 

ţiakov 
% 

Počet 

ţiakov 
% 

Počet 

ţia-

kov 

% 

Po-

čet 

ţia

kov 

% 

P
o

če
t 

h
o

-

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ţi
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

-

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ţi
ak

a 

1. 122 16 13,1 28 23 76 62,3 2 1,64 10277 84,24 28 0,23 

2. 131 19 14,5 34 26 78 59,5 0 0 15791 120,54 94 0,72 

3. 103 12 11,7 43 41,7 47 45,6 1 0,97 7981 77,49 15 0,15 

4. 114 22 19,3 37 32,5 54 47,4 0 0 9192 80,63 119 1,04 

Spolu 470 69 14,68 142 30,21 255 54,26 3 0,64 43241 92,00 256 0,54 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Školský rok 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Školský rok 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2015/2016 

v študijných odboroch  s dĺţkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

Tieto odbory na škole nie sú aktivované. 

 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2015/2016 

v učebných odboroch  s dĺţkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 

Tieto odbory na škole nie sú aktivované. 

 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2015/2016 

v iných formách štúdia  

VOV denné – 3-ročné (DRA) 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na ţiaka za rok 

s vyznamena-

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 

Po-

čet 

ţia-

kov 

spolu 

Počet 

ţiakov 
% 

Počet 

ţia-

kov 

% 

Po-

čet 

ţia

kov 

% 

Po

čet 

ţia

ko

v 

% 

P
o
če

t 
h

o
-

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ţi
ak

a 

P
o
če

t 
h

o
-

d
ín

 
P

ri
em

er
 n

a 

ţi
ak

a 

1.               

2.  20 1 5 8 40 11 55 0 0 1615 80,75 17 0,85 

3.               

Spolu 20 1 5 8 40 11 55 0 0 1615 80,75 17 0,85 
 

 

PKŠ denné – 2-ročné  (ZT) 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na ţiaka za rok 

s vyznamena-

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 

Po-

čet 

ţia-

kov 

spolu 

Počet 

ţiakov 
% 

Počet 

ţia-

kov 

% 

Po-

čet 

ţia

kov 

% 

Po

čet 

ţia

ko

v 

% 

P
o
če

t 
h

o
-

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ţi
ak

a 

P
o
če

t 
h

o
-

d
ín

 
P

ri
em

er
 n

a 

ţi
ak

a 

1.               

2.  22 5 22,7 9 40,9 8 36,4 0 0 2045 92,95 48 2,18 

3.               

Spolu 22 5 22,7 9 40,9 8 36,4 0 0 2045 92,95 48 2,18 
 

 

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

Nemáme záverečné skúšky. 
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6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

 

6.1 Celkové hodnotenie 

 
Kód odboru Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5304 M asistent výţivy 13 0 0 0 13 0 

5308 M zdravotnícky laborant 26 0 1 0 27 0 

5311 M farmaceutický laborant 50 0 0 0 50 0 

5312 M očný optik 18 0 1 0 19 0 

5310 N zubný technik 22 0 0 0 22 0 

spolu  129 0 2 0 131 0 

 

Výsledky maturitných skúšok náhradnom skúšobnom období (september) v šk. roku 2015/2016 

 

Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5304 M asistent výţivy 3 0 0 0 3 0 

5311 M farmaceutický labo-

rant 
4 0 0 0 4 0 

spolu  7 0 0 0 7 0 

 

 

Výsledky maturitných skúšok mimoriadnom skúšobnom období (február) v šk. roku 2015/2016 

– nekonali sa 

 

 

6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet ţiakov Percentuálna 

úspešnosť 

Anglický jazyk B1 99 63,0 

Anglický jazyk B2 4 70,2 

Nemecký jazyk B1 12 48,6 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

113 57,4 

 

Údaj o percentile  školy nie je dostupný, k dispozícii je len údaj o percentile jednotlivých 

 ţiakov. 
 

6.3 Interná časť MS  

Predmet Počet ţiakov Hodnotenie % 

Anglický jazyk B1 97 51,44 

Anglický jazyk B2 4 68,75 

Nemecký jazyk B1 12 60,83 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
 113 67,35 
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6.4 Interná časť MS  

- ústna časť    

Maturitný 

predmet 

Počet ţiakov 

s prospechom 

1 

Počet ţiakov 

s prospechom 

2 

Počet ţiakov 

s prospechom 

3 

Počet ţiakov 

s prospechom 

4 

Počet ţiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

 

38 36 29 8 0 2,06 

Anglický 

jazyk B1 
33 23 27 13 0 2,21 

Anglický 

jazyk B2 
3 1 0 0 0 1,25 

Nemecký 

jazyk B1 
2 5 3 1 0 2,27 

Praktická 

časť OZ 
61 50 20 2 0 1,72 

Teoretická 

časť OZ  
42 43 38 14 1 2,20 

 

 

 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 

nekonali sa 

 

 

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 ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
trie-

dy 
ţiaci 

trie-

dy 
ţiaci 

trie-

dy 
ţiaci 

 trie-

dy 
ţiaci  triedy ţiaci 

5304 M - asistent výţivy 
ŠVP – 2012 revidovaný 
2013 

1 18 1 13 0,5 10 1 14 3,5 55 

5311 M - farmaceutický 

laborant 
ŠVP – 2012 revidovaný 

2013 
2 55 2 52 2,5 65 2 51 8,5 223 

5312 M – očný optik 
ŠVP – 2008 revidovaný 

2013 
0  1 19 0  1 20 2 39 

5308 M - zdravotnícky 

laborant 

ŠVP – 2012 revidovaný 

2013 
1 30 1 28 1 28 1 28 4 114 

5358 M - zubný asistent 
ŠVP – 2012 revidovaný 

2013 
1 21 1 21 0  0  2 42 

5310 N - zubný technik 

– PKŠ 

Schválilo MZ SR pod č. 
Z-3186/1992-A/1 dňa 

17.6.1992 po dohode 

s MŠM aŠ pod č. 
4982/1992-21 dňa 

24.6.1992, s úč. od 

1.9.1992. 

  1 22     1 22 

5333 Q - diplomovaný 

rádiologický asistent –

VOV 

Schválilo MZ SR pod č. 

SZS-3274/1995 zo dňa 

9.8.1995 po dohode s MŠ 
SR pod č. 2761/1995-152 

s úč.od 1.9.1995. 

  1 20     1 20 

Celkom 5 124 8 175 4 103 5 113 22 515 
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VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov na pracov-

nom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 

 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2015/2016 podiel absolventov na trhu 

práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská sluţ-

ba (profesio-

nálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

počet ţiakov v 

študijných 

odboroch 
45 2 0 72 5 

126/5 ne-
známe inf. 

počet ţiakov 

v učebných  

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

spolu 

počet ţiakov 45 2 0 72 5 
126/5 ne-
známe inf. 

 

Monitoring ţiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2015/2016 
Kód odboru  

s názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská sluţ-

ba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

Nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

5304 M 

 asistent výţivy 
8 0 5 0 13 

5311 M farmace-

utický laborant 
26 0 21 0 

50/3 neznáme 

informácie 

5308 M zdravot-

nícky laborant 
5 0 17 1 

25/ 1 neznáme 

informácie 

5312 M 

očný optik 
9 0 9 1 18/ 

5310 N 

zubný technik 
0 0 20 2 22 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov školy  

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra interných pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 5 14 10 15 7 4 55 48,25 

z toho ţien: 4 13 7 14 6 3 47  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:129 

z toho externých 74 

kvalifikovaných 127 

nekvalifikovaných - 

doplňujúcich si kvalifikáciu 2 

s 1. atestáciou 17 

s 2. atestáciou 14 

s vedecko-akademickou hodnosťou 4 

Priemerný počet ţiakov na učiteľa 3,99 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním  

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet ţiakov na majstra OV  

Počet  

vychovávateľov: 0 

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním  

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet ţiakov na vychovávateľa  
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Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 1 1 1 10 2 2 17 54,82 

z toho ţien: 0 0 1 8 2 1 12  

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 

so stredoškolským vzdelaním 11 

 

 

Odbornosť odučených hodín 

 

 

Predmety 

 

 

Počet ho-

dín 

týţdenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet 

hodín 

% Počet hodín % 

Spoločenskovedné 223 223 100 0 0 

Cudzí jazyk 184 184 100 0 0 

Prírodovedné  106 106 100 0 0 

Odborné  983 983 100 0 0 

Spolu  1496 1496 100 0 0 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
Vzdelávanie Vzdelávacia inšti-

túcia 

Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 

kreditov na 1 uči-

teľa 

 

vykonanie ates-

tácie 

Katolícka 

univerzita v 

 Ruţomberku 

Osvedčenie o 

druhej atestácii 
1 0 

vykonanie ates-

tácie 
MPC BA 

Osvedčenie o 

prvej atestácii 
2 0 

adaptačné 
SZŠ, Moyzesova 

17, KE 

Osvedčenie 

o ukončení 

adaptačného 

vzdelávania 

1 0 

aktualizačné UPJŠ Košice 

Osvedčenie 

o ukončení 

aktualizačného 

 vzdelávania 

7 12 

aktualizačné MPC BA 

Osvedčenie 

o ukončení 

aktualizačného 

 vzdelávania 

2  10 

inovačné UPJŠ Košice 

Osvedčenie 

o ukončení ino-

vačného vzdelá-

vania 

9 16 

kvalifikačné 

Slovenská 

 zdravotnícka 

univerzita v Bra-

tislave 

Vysvedčenie 

o pedagogickej 

spôsobilosti 

2 0 
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Súťaţe vyhlasované MŠ SR 

P.Č názov súťaţe 

pri individu-

álnych súťa-

ţiach meno 

ţiaka a trieda 

súťaţ konaná 

dňa 
krajská úroveň Celoslovenská úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 
Olympiáda 

ľudských práv 

Krajské 

kolo 
4.2.2016 

Zuzana Obšutová 

        I.FLA 
  

2. 

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 

Školské 

kolo  
8. 12.2015       

3. 
Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku 

Školské 

kolo  

8. 12.2015  

 

    

4. 

Olympiáda zo 

slovenského 

jazyka a litera-

túry 

Školské  

kolo  
1.12.2015 

     

5. 

Biblická 

olympiáda 

Okresné 

kolo – 

3. miesto 

 11. 3. 2016 

 
 

    

6.  

Chemická 

olympiáda 

celosloven-

ské kolo 

1. miesto 

Bratislava  
Adam Palenčár 

1. miesto 
 

7. 

Chemická 

olympiáda/ 

Grand Prix 

chimiquue 

Adam  

Palenčár 

IV. FLB 

27. 9. - 2. 

10. 2015 

 

 

Bazilej, Švaj-

čiarsko 

 

8. 

IYIPO Tbilisi  

Medzinárodná 

olympiáda 

mladých vý-

skumníkov 

Erik 

Schmotzer  

IV. FLB 

21.4 – 

23.4.2016 

 

 

Účasť 

v postupovom 

kole 

9. 
Hviezdoslavov 

Kubín  
2 ţiačky 20.4.2016 

 
  

10. SOČ  8.4.2016 
1. miesto – Mária 

Kosťová III. AV/FL 

26. – 29. 4.2016 účasť 

 1 ţiačka 
 

 

 

Iné súťaţe  

P.Č 

názov súťaţe pri individuálnych súťaţiach meno 

ţiaka a trieda súťaţ konaná dňa 

krajská 

úroveň Celoslovenská úroveň 

medziná-

rodná 

úroveň 

1. 

Celoslovenská 

vedomostná  

súťaţ EXPERT 

I. – IV. ročník  – 48  štu-

dentov 

1. 12. 2015 – 

21 úspešných 

riešiteľov 

 
Mária Perháčová –  

4.miesto , 4.miesto  

Eva Jánosdeáková  

 

2. 
i – BOBOR  

(on – line) 

I. – III. ročník, 40  študen-

tov 
9. 11. 2015  

4  úspešní riešite-

lia:  

Gabriela Jarková a 

Viktória Beňová z. 

I.FLB 

Nikola Galatová 

a Adrián Ferenc 

z III.FLA 

 

3. 

Medzinárodná  

matematická   

súťaţ KLOKAN 

I. – III. ročník – 57 ţiakov 21.3.2016  10 úspešných rieši-

teľov  

4. IT FITNESS ţiaci 1. ročníka november    
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TEST 2015 ako 

súčasť  Európskej 

kampane e-Skills 

for Jobs 

2015 

 

5. 

Matematická 

súťaţ PANGEA 

ţiaci I.FLA, I.ZL, II.FLB 

a II.ZuA 
6.4.2016 

  
 

6. 

Festival vedy a 

techniky -

AMAVET 

Erik Schmotzer - IV. FLB 

člen organizačného štábu 

krajského kola festivalu 

vedy a techniky AMAVET 

  16. – 

17.10.2015  
 

7.  

LAB         

AKADÉMIA 

Školské kolo, 12 súťaţiaci. 

postup na celoštátne kolo - 

STUDENTLAB  

14. 10. 2015   

 

8.  

LABAK. Net 
online 

Celoslovenská interaktívna 

súťaţ, 1. miesto – 

     Schmotzer Erik IV. FLB 

šk. rok 

2015/2016 

 1.miesto 

 

9. 

Súťaţ mladých 

onkológov pri 

príleţitosti 10. 

Výročia Dňa 

výskumu rako-

viny – UPJŠ 

 

Schmotzer Erik IV.FLB 9.3.2016    

10. 

20. ročník celo-

mestskej  recitač-

nej súťaţe Slovo 

bez hraníc 

1 ţiačka - Kahanová 

23.11.2015   

 

11.  

STUDENTLAB 1. miesto FL odbor        

Lazorčáková IV. FLA 

1. miesto IV. ZL Lörincová 

 

9.-10.11.2015  SZŠ, Banská 

Bystrica 
 

 

 
Ostatné aktivity na prezentáciu školy  

 

P.Č. Názov aktivity Termín konania 

Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na 

konferenciách, výsta-

vách) 

Počet zúčastnených 

1. 

Prezentácia odboru 

AV v relácii RTVS 

Teleregina Košice 

na tému Jarná 

očista organizmu 

31.3.2016 RTVS a SZŠ PaedDr. Vasilíková 

2. 

1. Slovenský deň 

obezity - účasť 

a dietologické  

poradenstvo 

v rámci akcie 

21.5.2016 
SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 
PaedDr. Vasilíková 

3. 

Záhrada a bývanie 

-– aranţovanie 

kvetov, príprava 

ikebán   

17.3.-  19.3.2016 
Aktívna účasť na 

výstave - 
PaedDr. Hríbová 

4. 
„Spoločenská zod-

povednosť firiem 
február – marec 2016 

V spolupráci 

s  EUKE, Podniko-

PaedDr. Vasilíková 

PaedDr. Hríbová 
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v kontexte marke-

tingového nástroja 

v uzavretom cykle 

potravinového 

reťazca“  

vo - hospodárskou 

fakultou 

v Košiciach reali-

zovaný projekt za-

meraný na zdravý 

ţivotný štýl 

a ţiaci odboru asis-

tent výţivy 

5. 

Medzinárodný 

deň osteoporózy 

 

20.11.2015 
Prezentácia odboru 

AV  

20 pacientov odb. 

ambulancie 

6. 

Svetový deň výţivy  

výstavka funk-

čných potravín 
16.10.2015 

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

ţiaci a učitelia od-

boru AV 

8.  

Rozhlasová kvap-

ka krvi -

dobrovoľné daro-

vanie krvi 

5.9.2015 

RTVS a SZŠ, Rá-

dio Regina Moyze-

sova 17, Košice 

PaedDr.  Vasilíková 

a 5 darcov 

9.  

Deň zdravia -   pre-

zentácia odborov 

SZŠ v rámci akti-

vity VUC 

10.9.2015 

VÚC, prezentácia 

odborov, SZŠ, Moy-

zesova 17, Košice 

výchovný poradca, 

25 ţiakov 

10. 

Mosty bez bariér 

– prezentácia od-

borov   

17. 9. 2015 

Pribeník 

KSK, prezentácia 

odborov, SZŠ, Moy-

zesova 17, Košice 

 výchovný poradca, 

40 ţiakov 

 a 5 učiteľov 

 

11. 

Deň otvorených 

dverí SZŠ, Moy-

zesova 17, Košice 

11. 11. 2015 
Prezentácia odborov, 

SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

320  návštevníkov 

12. 

DILATECH –  

Dni laboratór-

nych technológií – 
aktivita v rámci 

Týţdňa vedy a 

techniky 

9. 11. – 13.11.2015 

Propagácia vedy 

a techniky – prednáš-

ky, ukáţky práce 

ţiakov v školských 

laboratóriách 

RNDr. Potomová – 

130 ţiakov –  všetky 

odbory 

 

13. 

Deň ľudských 

práv – školské 

rozhlasové vysie-

lanie 

10. 12. 2015 Košice 
 Mgr. Gӧblová a 1 

ţiačka –– II. FLA 

14.  

Maratón v písaní 

listov – zapojenie 

sa do celosvetovej 

akcie pod vedením 

organizátora 

 15.12.2015 

 

Organizátor: 

Amnesty  

International 

Mgr. Göblová – I. 

FLA, I. FLB ( 50 

ţiakov)– napísali 100 

listov 

15.  

Prezentácia odboru 

v spolupráci 

s firmou ESSILOR 

na Dni zdravia 

8.10.2015 
LITPARK 

a Magistrát KE 
členovia PK OO 

16.  

Deň študentstva  - 
ocenenie KSK pred-

sedom KSK JUDr. 

Zdenkom Trebuľom 

19.11.2015 KSK 

Riaditeľka školy – 

PhDr. Viera Rusin-

ková a ţiačky Gelet-

ková a Kleinová 

17. Školský ples, Dom 26.1.2016 ŢŠR pri SZŠ, Moy- učitelia a ţiaci SZŠ 
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umenia, Košice zesova 17, Košice 

18. 

Recitačná súťaţ 

Hviezdoslavov 

Kubín – šk. kolo 

6. 4. 2016 
SZŠ, Moyzesova 17, 

Košice 

členovia PK Jazyk 

a komunikácia, sek-

cia SJL 

19. 

ANGIS – konfe-

rencia farmaceutov 

a laborantov 

22.4.2016 
Kongresová hala 

Double Tree, Košice 

Členovia PK FL, 

RNDr. Potomová   a 

39 ţiakov 

20. 

Akcia VšZP Deň 

zdravia vo firme 

SKANSKA-  mera-

nie zraku pomocou 

Visiotestu 

6.6.2016 Firma SKANSKA 
Členovia PK  OO a  

2 ţiačky OO  

21. 

Akcia VšZP Deň 

zdravia vo firme 

ALLIANZ meranie 

zraku pomocou  

Visiotestu 

24.5.2016  ALLIANZ 
Členovia PK  OO a  

2 ţiačky OO  

22. 

Príspevok do časo-

pisu „ Teória 

a prax“  - farmace-

utický laborant 

priebeţne SZŠ, Moyzesova 17 

Členovia PK FL, 

RNDr. Potomová, 

Mgr. Slivkárová 

23. 

Deň zdravia - pre-

zentovanie odboru 

OO v oblasti testo-

vania zraku prí-

strojom Visiotest 

20.9.2015 

5.4.2016 
VUC, Magistrát Ko-

šice 

PK OO a 4 ţiaci 

odboru OO 

24 

Deň zdravia - pre-

zentovanie odboru 

OO v oblasti testo-

vania zraku prí-

strojom Visiotest 

21.10.2015 

22.10.2015 

13.4.- 14. 4.2016 

GETRAK Kechnec 
PK OO a 4 ţiaci 

odboru OO 

 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  

 

Názov projektu Číslo projek-

tu 

Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok ško-

ly (ak bol) 

Poznámka 

Projektu Viac vedieť 

+ viac poznať = lepšie 

pomáhať 

ITMS 

26110130702 
337 308,12   

Národný projekt – 

Digitálne vzdelávanie 

pre všeobecnovzdelá-

vacie predmety 

 
interaktívna tabuľa 

projektor a notebook 
  

Educate Slovakia 

Projekt v spolupráci s 

AIESEC 

  150, 00 

Stretnutie so štu-

dentmi z Mexika 

a Indonézie. Získanie 

informácií o kultúre 

a o ţivote mladých 

ľudí  
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XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

v školskom roku 2015/2016.  

 

V školskom roku 2015/2016 škola mala tematickú inšpekciu zameranú na ľudské práva. Inšpekcia 

konštatovala v Správe o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 25.10.2015, ţe výchova 

k ľudským právam bola na našej škole implementovaná do výchovnovzdelávacieho procesu a vytvori-

la v oblasti dodrţiavania ľudských práv ţiakom i pedagogickým zamestnancom bezpečné a motivujú-

ce prostredie. Na základe vyhodnotenia testov  dosiahli ţiaci v časti základné vedomosti úspešnosť 

63,7 % a v časti praktická aplikácia teoretických poznatkov úspešnosť 71,00 %, čo predstavuje dobrú 

úroveň. 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
V budove školy sa v súčasnosti nachádzajú: 

 

 Typ miestnosti Počet 

Klasické triedy  6 

Odborné učebne a laboratóriá (2 farmaceutické laboratóriá,  

2 farmaceuticko – chemické laboratóriá, 1fyzikálno - chemické , 

1 histologické laboratórium, 2 zubné laboratóriá, 2 očné laborató-

riá), odborná učebňa prvej pomoci, 3 učebne informatiky, 

 2 odborné učebne AV, 2 odborné učebne ZuA) 

18 

Kancelárske (administratívne) priestory  4 

Iné miestnosti 22 

Telocvičňa s posilňovňou  1 

Kniţnica  1 

 
V školskom roku 2015/2016 bolo zakúpené: 

Laboratórny nábytok – do laboratória prípravy liekov 

Zubolekárske kreslo – do laboratória zubných asistentov 

 

Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu sa podarilo aj dohodami o zapoţičaní prí-

strojov, ktoré si škola nemôţe dovoliť zakúpiť pre vysokú cenu. Za mesačný nájom 1 euro  firma Essi-

lor Slovakia Bratislava opätovne zapoţičala škole bezšablónový brúsiaci automat typ KAPA, ktorý sa 

vyuţíva na praktických cvičeniach v študijnom odbore očný optik (prístroj stojí 45.000 eur) .Taktieţ 

firma Essilor poskytla bezplatne prístroj Visiofise na zameriavanie šošoviek a bezplatne zapoţičala 

Visiotest Alfa pre edukačné účely na zistenie kvality videnia.  

           Podarilo sa bezplatne zabezpečiť softvéry pre odborné predmety v študijnom odbore farmaceu-

tický laborant na predmet ekonomika a prevádzka lekárne a softvérové vybavenie na tablety od firmy 

Cooper Vision pre prácu v očnej optike. Firma Sagitta poskytla produktový katalóg, s ktorým sa budú 

môcť ţiaci, ale aj pedagógovia učiť pracovať na tablete.  

         Takto sa škole darí modernizovať výchovno-vzdelávací proces, drţať krok s vývojom jednotli-

vých odborov a študenti majú moţnosť získavať dostatočné informácie o najnovších technológiách. 
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XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to 

 

Vybraný ukazovateľ 
r. 2015 
v tis.(€) 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na ţiakov 1 360.838  

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpeče-

ním školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu 

povinnosť 
–––- 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia 

v členení podľa financovaných aktivít: 

                 mzdy a odvody 

    energie, materiál a sluţby       

 

 10.392 

 

3398 

6994  

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a 

zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyuţívajú na vý-

chovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. c) zákona 597/2003) 
0,398  

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení pod-

ľa finančných aktivít 
0,300 

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

zákona 597/2003) 
–––- 

 

Pre rok 2015 boli škole pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume   

1 360 654 €  

Uvedené finančné prostriedky boli pouţité na: 

 mzdové náklady v sume:            1 036.976 tis. € 

 - z toho: mzdy:   744.914 tis.  € 

       - odvody do poisťovní:  292.062 tis.  € 

 prevádzkové náklady v sume:   378.617 tis.  € 

       - z toho: na energie:      18.277 tis.  €  

      výchovno-vzdelávací proces:             139.090  € 

        vzdelávanie učiteľov:                816   € 

          

 

Na vzdelávacie poukazy boli pre školu poukázané finančné prostriedky v sume 10.392 tis. €.  

 

Škola mala v kalendárnom roku 2015 aj vlastné príjmy (nedaňové príjmy) vo výške 398 € za 

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

nápoje). 

Škola mala v kalendárnom roku 2015 prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov 

VUC (dary od rodičov) – 300 €. 

Podrobný rozpis čerpania finančných prostriedkov je uvedený vo Výkaze k správe 

o hospodárení za rok 2015 (www.vykazy.sk). 

 

 Na hmotnom zabezpečení a zveľaďovaní školských priestorov a  výchovno –

vzdelávacieho procesu sa dobrovoľne podieľalo Zdruţenie rodičov pri Strednej zdravot-

níckej škole, Moyzesova 17 v Košiciach, ktoré zhromaţďuje finančné príspevky získané od 

rodičov a sponzorov. Sumou  8.553,01 eur finančne prispelo na školskú i mimoškolskú čin-

nosť ţiakov školy - olympiády, SOČ, exkurzie ţiakov, technické vybavenie školy, maturitné 
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skúšky, propagáciu školy, športovú činnosť, podporu a odmeny výborných ţiakov a úspeš-

ných reprezentantov školy. 

 Čerpanie prostriedkov prebiehalo v súlade s plánom. Finančné prostriedky sa 

v konečnom súčte neprečerpali.   

 

 

Kultúrne poukazy boli vydané v počte:  

- 51 učiteľom, 

- 512 ţiakom. 

 

Kultúrne poukazy boli vyuţívané na kultúrne podujatia so zámerom zúčastňovať sa na kultúrnom ţi-

vote.  

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených 

Krúţkov 

 514 320 16 

 

Názov 

Počet pri-

hlásených 

ţiakov Vedúci krúžku 

Vyhodnotenie 

úspešnosti krúţku 

CULTURE (krúţok ANJ) 16 Mgr. Lýdia Justiňáková Pracoval úspešne 

Eko – krúţok 31 RNDr. Hedviga Pálmaiová Pracoval úspešne 

„Histéria“ mesta 22 Mgr. Milena Výrostová Pracoval úspešne 

Krúţok autoškoly 2 PaedDr. Miroslav Petrov Pracoval úspešne 

Krúţok digitálnych technológií 19 PaedDr. Blanka Bučková Pracoval úspešne 

Krúţok prípravy kozmetiky 14 Mgr. Petra Bujňáková Pracoval úspešne 

Krúţok umeleckých zručností 21 Mgr. Alena Kuţmová Pracoval úspešne 

Láska, partnerstvo, rodičovstvo 16 PaedDr. Jana Hribová Pracoval úspešne 

Matematika pre kaţdého 16 RNDr. Ingrid Šnajderová Pracoval úspešne 

Maturita v pohode (príprava na MS zo 

SJL a ANJ) 19 Mgr. Veronika Jakubová 

Pracoval úspešne 

Mladý rádiológ 20 Mgr. Monika Kravcová Pracoval úspešne 

Nohejbalový krúţok 17 RNDr. Ladislav Bertko Pracoval úspešne 

Spoločenské aktivity 26 RNDr. Karin Potomová Pracoval úspešne 

Svet buniek pod mikroskopom 30 RNDr. Henrieta Abdi Pracoval úspešne 

Šport pre všetkých 19 Mgr. Zuzana Némethová Pracoval úspešne 

Zdravý ţivotný štýl 32 Mgr. Iveta Vozárová Pracoval úspešne 

 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  

 

 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet zúčastne-

ných ţiakov 

Prínos resp. 

nezáujem ţia-

kov 

Dietoterapia pri 

Cystickej fibróze – 

prednáška               

M. Maníková 

28.4.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odb. AV 24 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

zodpovednosti 

za svoje zdravie 
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Nutričný terapeut vo 

svete módnych tren-

dov -– prednáška 

Mgr. Páleníková 

20.5.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odb. AV 40 ţiakov 
Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Hygiena mlieka 

a mliečnych vý-

robkov -  predná-

šajúci MVDr. 

Kunda Marek 

závod Milk Agro 

Sabinov  

15.6.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odb. AV 26 ţiakov 
Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Odborná exkur-

zia Nestville 

park Hniezdne a 

Odborná exkur-

zia Cukrárenská 

výroba Marian-

na   

 

 

28.1.2016 

 

 

 

 

Hniezdne 

 

Odbor AV 

 

St. Ľubovňa 

 

 

 

12 ţiakov 

 

 

 

 

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne,  

kompetencie, 

sociálne zruč-

ností a podpora 

zdravia 

Odborná prednáš-

ka MUDr. Kolá-

rovej z Úradu 

verejného zdra-

votníctva – Výz-

nam očkovania 

 

10.6.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odb. FL 50 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

očkovanie ako 

prevencia šíre-

nia Prínos, roz-

voj odborných 

kompetencií 

infekčných 

ochorení 

Netradičné for-

my vyučovania 

predmetu - far-

makognózie        
v Botanickej       

záhrade KE 

7.6.2016 
Botanická 

záhrada 

PK odb. FL 

Mgr. Bujňá-

ková 

50 ţiakov 
Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

Exkurzia v rámci 

predmetu farma-

kognózia 

v DOBREJ      

ČAJOVNI 

21.4.2016 Košice 

PK odb. FL 

Mgr. Bujňá-

ková 

50 ţiakov 
Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Odborné prednáš-

ky a prehliadka 

firemných farma-

ceutických expo-

zícií 

15.10.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odb. FL 

RNDr. Po-

tomová 

100 ţiakov 

Priblíţiť ţiakom 

chod vo farmac. 

spoločnostiach - 

moţnosti pra-

covného uplat-

nenia sa vo 

farm. spoločnos-

ti. 

Odborná prednáška 

spoločnosti MERCK- 

p. PIVOVARNÍK- 

KOMPLEXNÁ 

LIEČBA NÁDCHY 

10.12.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odb. FL 

RNDr. Po-

tomová, 

Mgr. Gajdo-

šová 

50 ţiakov 

FARMAKO-

LÓGIA 

V PRAXI – 

voľnopredajné  

HVLP 

LIEKY 

Výstava Extrapo-

lácie 

Priebeţne 

podľa ponu-

ky 

STM Košice 

RNDr. Šnaj-

derová, 

RNDr. Buč-

ţiaci I. ročníka  
Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 
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ková DT gramotnosti 

Európsky týţdeň 

kódovania 

október 

2015 
Košice 

RNDr. Šnaj-

derová, 

RNDr. Buč-

ková 

ţiaci I. a II. 

ročníka 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

DT gramotnosti 

Súťaţ             

Pišqworky 
2.11. 2015 

Gymnázium 

Šrobárova, 

KE 

RNDr. Šnaj-

derová, 

RNDr. Buč-

ková 

       5 tímov 

25 ţiakov 

 1.- 3.ročníka 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

DT gramotnosti 

Projekt Terra 

Incognita november 

2015 

Košice 

 

RNDr. Šnaj-

derová, 

RNDr. Buč-

ková 

ţiaci 2.ročníka 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

DT gramotnosti 

Exkurzia v Únii 

slabozrakých 

a nevidiacich 

19.5.2016 

Únia slabozra-

kých 

a nevidiacich, 

KE 

PK OO 20 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

zodpovednosti 

za svoje zdravie 

Exkurzia do firmy 

Danae  v Ţiline 
22.10.2015 Ţilina PK OO 22 ţiaci  

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií,  

Účasť na Odbornom 

kongrese očných 

optikov – Podbanské 
9.11.2015 Podbanské PK OO 6 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

Európsky deň 

jazykov – zapo-

jenie sa do celo-

svetovej kampane 

23.9.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK J a K, 

vyučujúci 

cudzích ja-

zykov 

ţiaci SZŠ 

Rozvoj jazyko-

vých 

a komunikačnýc

h kompetencií 

Deň otvorených 

dverí na UPJŠ, 

Košice 

9.10.2015 
Košice, 

UPJŠ 

RNDr. Čor-

naničová 

51 ţiakov  IV. 

ročníka 

Prínos, rozvoj 

tvorivého mys-

lenia, 

stanovovanie 

cieľov, organi-

začný rozvoj 

Prezentácia od-

boru ZuA  - hy-

giena ústnej duti-

ny pre ţiakov ZŠ 

a prezentácia  

všetkých študij-

ných odborov  

3.6. 2016 

 

 ZŠ Medzev 

 

RNDr. Čor-

naničová 

20 ţiakov od-

boru ZuA 

 

 Prezentácia 

odboru ZuA  - 

hygiena ústnej 

dutiny pre ţia-

kov ZŠ 

a prezentácia  

všetkých štud. 

odborov  

Medzinárodný 

veľtrh fiktívnych 

firiem krajín V4 

– aktívna účasť na 

súťaţi v rámci 

cvičnej firmy 

21.10.2015 

Spoločenský 

pavilón, Ko-

šice 

Ing. Brečko, 

Mgr. Wojtas 
6 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

reálne prepoje-

nie teórie 

a praxe 

 

Deň otvorených 

dverí na TUKE, 

Košice 

13.10.2015  
TUKE, Ko-

šice 

RNDr. Čor-

naničová 

80 ţiakov IV. 

ročníka 

Prínos, rozvoj 

tvorivého mys-

lenia, 

stanovovanie 

cieľov, organi-

začný rozvoj 



 - 33 - 

Exkurzia na pra-

covisku MEDI-

REX 

28.10.2015 MEDIREX RNDr. Abdi 30 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

reálne prepoje-

nie teórie 

a praxe 

Odborná prednáš-

ka firmy Essilor – 

Povrchové úpra-

vy šošoviek 

29.2.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odboru 

OO 
20 ţiakov – OO 

Prínos v oblasti 

práce 

s okuliarovými 

šošovkami, 

podpora prepo-

jenia teórie 

a praxe 

Odborná prednáš-

ka firmy Essilor – 

Progresívne 

a degresívne 

okuliarové šo-

šovky 

29.2.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK odboru 

OO 
20 ţiakov – OO 

Prínos v oblasti 

práce 

s okuliarovými 

šošovkami, 

podpora prepo-

jenia teórie 

a praxe 

Odborná prednáš-

ka pre III. AV  

a IV. AV na tému 

Zdravotnícka 

etika 

5.11. 

a 12.11. 

2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

odbor AV 26 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne,  

kompetencie, 

sociálne zruč-

ností a zdravie 

Projekt HIV 

a AIDS –školská 

akcia – prevencia 

a dôsledky, ktoré 

prináša nákaza 

vírusom HIV 

a choroba AIDS 

15. a 16.12. 

2015 

ŠI, Povaţská 

7, Košice 

RÚVZ, VP, 

KDP 

II. ročník – 90 

ţiakov 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

zodpovednosti 

za svoje zdravie 

Analýza modelov 

– čiastočné sní-

manie protézy – 

flexibilné škole-

nie 

16.12.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Mgr. I. Van-

čišin –  

prednášajúci 

PK ZT 

II. ZT 

Prínos, rozvoj 

odborných 

kompetencií, 

reálne prepoje-

nie teórie 

a praxe 

Systém HACCP 

v prevádzke 

OLVaS 

(Ing. Findriko-

vá) 

25.11.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

odbor AV 14 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne,  

kompetencie, 

sociálne zruč-

ností a zdravie 

Naše zdravé 

myslenie vo vý-

ţive 

(Ján Hubinský) 

2.10.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

odbor AV 26 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne 

kompetencie 

Projekt „Srdce 

plné zdravia“ 
- edukačná roadshow 

 

13.10.2015 

14.10.2015 

15.10.2015 

19.10.2015 

ZŠ Rozhanovce, 

ZŠ Krásna nad 

Hornádom, 

ZŠ Čsl. Armá-

dy, Prešov, 

Slovenská 

nadácia srd-

ca 

350 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne,  
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 20.10.2015 

28.10.2015 

ZŠ Turňa nad 

Bodvou, 

ZŠ- Koš. Mu-

čeníkov, KE 

OŠG Uţhorod-

ská KE 

kompetencie, 

podpora zdravia 

Odborné prednáš-

ky farmaceutic-

kých firiem 

MERCK, HAR-

TMANN, GS, 

OMRON, AB-

BOT v rámci 

predmetu ZDG 

 

apríl - máj 

2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK  odboru 

FL, Potomo-

vá 

50 ţiakov 

  ( IV. FLA 

a FLB)  

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

UNIPHARMA – 

Prešov  - exkurzia 

ţiakov III. FLB 

v distribučnej 

spoločnosti 

15.3.2016 Prešov 

PK  odboru 

FL , Poto-

mová 

24 ţiakov 

Oboznámenie sa 

ţiakov 

s činnosťou 

odborného pra-

coviska moţnos-

ti pracovných 

príleţitostí 

Exkurzia ţiakov 

III. FLB na 

UVLF (Univerzi-

ta veterinárneho 

lekárstva 

a farmácie v KE) 

8.4.2016 

Univerzita 

veterinárne-

ho lekárstva 

a farmácie 

v KE 

PK  odboru 

FL , Poto-

mová 

24 ţiakov 

Oboznámenie sa 

ţiakov 

s vybavením 

školy, činnosťou 

a moţnosťami 

odborného vzde-

lávania 

Deň zdravia - pre-

zentovanie odbo-

ru OO v oblasti 

testovania zraku 

prístrojom Visio-

test 

27.11.2015 
Slovenská 

pošta 
PK OO 4 ţiaci 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Čínska medicína 

– odborná pred-

náška 

8.6.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Aneţka Čon-

tošfalská  
50 ţiakov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Odborné prednáš-

ky na tému Ke-

ramické korun-

ky spojené s 

ukáţkami 

15.1.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK ZT 
II. ZT– 20 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Odborné prednáš-

ky na tému Zá-

suvné spoje spo-

jené s ukáţkami 

4.-5.5.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK ZT 
II. ZT– 20 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Účasť na veľtrhu 

OPTA 2016  Br-

no 

19.3.2016 Brno PK OO 
ţiaci odboru 

OO 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Odborné prednáš-

ky na tému Pre-
4.-5.5.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 
PK ZT 

II. ZT– 20 ţia-

kov 
Prínos, podpora 

prepojenia teórie 
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sovaná keramika 

spojené s ukáţ-

kami 

Košice a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Prednáška na té-

mu Liečba colos-

tómií a ileostómií 

25.11.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ing. Findri-

ková, Mgr. 

Vozárová 

14 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne,  

kompetencie, 

sociálne zruč-

ností a zdravie 

Odborné prednáš-

ky na tému Ske-

nery a ich vyuţi-

tie v práci ZT 

3.11.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ing. Ján 

Mladý        

PK ZT 

II. ZT– 20 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Odborné prednáš-

ky na tému Ke-

ramické hmoty 

10.5.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ing. Ján 

Mladý        

PK ZT 

II. ZT– 20 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Návšteva PRA-

GODENT výsta-

vy 

10.10. -

12.10.2015 
Praha 

Mgr. Kuţ-

mová 

II. ZT– 20 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Naše zdravé 

myslenie vo vý-

ţive 

(Ján Hubinský) 

2.10.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Odbor AV 26 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

komunikatívne 

kompetencie, 

personálne 

kompetencie 

Besedy na aktu-

álne témy 

z oblasti VMR 

psychologické hry 

21.10.2015 

4.11.2015 

13.11.2015 

27.10.2015  

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

II.AV, II.FL, 

III.AV,  

Prínos , rozvoj 

komunikačných, 

kultúrnych , 

morálnych, so-

ciálnych kompe-

tencií 

Košické stomato-

logické dni – 
odborná výstava 

6. 4. 2016 Košice PK ZT 20 ţiakov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Kontaktné šo-

šovky  – odborná 

prednáška firmy 

Cooper Vision 

26.5.2016 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK OO 
20 ţiakov –  

IV. OO 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Exkurzia ţiakov 

na pracoviská 

MEDICYT - 

DOD 

7.9. 

a 9.10.2015 

Pracoviská 

MEDICYT, 

Košice 

PK ZL III. ZL, IV. ZL 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Exkurzia 

v kúpeľnom za-

riadení 

v Bardejovských 

kúpeľoch 

10.3.2016 

Kúpeľné 

zariadenie, 

Bardejovské 

kúpele 

Mgr. Vozá-

rová 
22 ţiakov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Účasť zdravot- 4.6.- Osemročné Osemročné 2 ţiačky Prínos , rozvoj 
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níckych hliadok 

na krajskej súťaţi 

– floorballový 

turnaj 

5.6.2016 gymnázium 

Uţhorodská 

39, Košice 

gymnázium 

Uţhorodská 

39, Košice 

komunikačných, 

športových 

kompetencií, 

tímovej práce 

Exkurzia OLVaS 

-  Mliečna ku-

chyňa  

12.4.2016 
Trieda SNP 

1, Košice 

PaedDr. Va-

silíková 

IV. AV  - 14 

ţiakov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Elektronické tes-

tovanie ANJ 

III.FLB 

16.12.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK CUJ     22 ţiakov 

Overenie vedo-

mostí 

a zručností ţia-

kov 

v predmaturitno

m ročníku 

Stomatologické 

dni - návšteva 

podujatia  

6.4 – 

7.4.2016 

Aula LF 

UPJŠ KE 
PK ZuA 20 ţiakov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Exkurzia 

v predajni Biopot-

ravín  

20.6.2016 

Biopo-

traviny  

Košice 

Mgr. Hönis-

chová 

I.AV– 18 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Exkurzia 

v predajni mäsa 

– rozrábka mäsa 

14. 6. 2016 

Predajňa 

mäsa- Koši-

ce 

Mgr. Vozá-

rová 

I.AV – 14 ţia-

kov 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

Práca s kataló-

gom odborná 

prednáška firmy 

Rodenstock 

12.11.2015 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

PK OO 
ţiaci  odboru-

OO 

Prínos, podpora 

prepojenia teórie 

a praxe a rozvoj 

odborných 

kompetencií 

 
 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizá-

tor 

Počet zúčast-

nených ţiakov 

Prínos resp. 

nezáujem ţia-

kov 

DŠS futsal chlapci – 

futsalový turnaj –  
regionálne kolo 

19.10.2015 
SZŠ, Moyzeso-

va 17, Košice 

KSK, CVČ 

– RCM 

Strojáren-

ská, Košice 

10 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, pod-

nikavosti, zdra-

via 

Vianočný volejbalo- 16.12.2015 SZŠ, Moyzeso-  PK zdra- I. – IV. ročník Prínos, rozvoj 
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vý turnaj – školské 

kolo 

 

va 17, Košice vie a pohyb – 152 ţiakov spoločenských 

kompetencií, 

podnikavosti, 

zdravia 

 

Nohejbal – základné 

kolo 

Nohejbal – regionál-

ne finále 

6.4.2016 

 

21.4.2016 

SOŠ Šaca 

 

SOŠ Šaca 

CVČ RCM 

Strojáren-

ská, KE 

5 chlapcov 

5 chlapcov 

Rozvoj kolek-

tívneho cítenia 

 

 Šport ako súčasť 

ţivotného štýlu 

Bedminton – regio-

nálne finále 

 

Bedminton – krajská 

športová olympiáda 

 

 

21.3. 2016 

 

 

 

10.6.2016 

 

 

 

SOŠ ţelezničná 

Košice 

 

 

CVČ RCM 

Strojáren-

ská, KE 

 

 

 

2 ţiačky 

 

2 ţiačky 

 

 
 

Šport ako súčasť 

ţivotného štýlu 

Atletika – regionálne 

kolo 

Atletika – krajské 

kolo 

5.5.2016 

 

20.5.2016 

Atletický šta-

dión TU,      

Watsonova 4 

KŠÚ KE, 

ŠÚV Jako-

byho 15, 

KE 

11 ţiačok 

 

1 ţiačka 

Rozvoj vôľových 

vlastností 

Bedminton – regio-

nálne finále 

 

Bedminton – krajská 

športová olympiáda 

 

21.3. 2016 

 

10.6.2016 

SOŠ ţelezničná 

Košice 

 

CVČ RCM 

Strojáren-

ská, KE 

 

 

2 ţiačky 

 

2 ţiačky 

 

Šport ako súčasť 

ţivotného štýlu 

VSE CITY RUN 4.5.2016 
Hlavná ulica, 

KE 

Progress 

Promotion 

KE 

25 ţiačok 

Podpora huma-

nitných 

a spoločenských 

aktivít 

 

Školský futsalový 

turnaj - chlapci 
7.5.2016 

SZŠ Moyzesova 

17, Košice 
Mgr. Matto 24 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

kompetencií, 

podnikavosti, 

zdravia 

 

Volejbal – ţiačky SŠ 

regionálne kolo 

 

Volejbal – krajské 

kolo 

 

4. – 5.4. 

2016 

 

13.4.2016 

Gymnázium 

Trebišovská KE 

 

Športová hala, 

SNV 

Školský 

úrad KE 

 

Školský 

úrad KE 

9 ţiačok 

 

 

10 ţiačok 

Šport ako sú-

časť ţivotného 

štýlu 

Lyţiarsky kurz   

Tatranská Lomnica 

29.2. – 4.3. 

2016 

Tatranská   

Lomnica 

SZŠ Moy-

zesova 17, 

Košice 

Mgr. Matto 

41 ţiakov        

I. roč. 

Šport ako sú-

časť ţivotného 

štýlu 

Plavecký kurz  -

Taliansko 

16.6.2016 – 

25.6.2016 

CK FIFO - Ta-

liansko 

SZŠ Moy-

zesova 17, 

Mgr.    

Göblová 

39 ţiakov 

Šport ako sú-

časť ţivotného 

štýlu 

Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 
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Koncepcia rozvoja práce s mládeţou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet zú-

častnených 

ţiakov 

Prínos resp. nezá-

ujem ţiakov 

      

Adaptačný 

kurz – prednáš-

ka 

a psychologické 

hry 

7. 9.- 

11.9.2015 

ŠI, Povaţská 

7, KE 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice  

110 ţiakov 

Prínos , rozvoj 

komunikačných, 

kultúrnych kompe-

tencií 

Vytváranie 

nových sociál-

nych vzťahov –

VMR Odborná 

prednáška 

a psychologické 

hry 

9.10.2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17,   

Košice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

ţiaci  prvé-

ho ročníka 

 

Prínos , rozvoj 

komunikačných, 

kultúrnych , morál-

nych kompetencií 

Svetový deň 

predčasne na-

rodených detí 

Odborná pred-

náška s danou 

tematikou, relá-

cia v rozhlase, 

rozdávanie stu-

ţiek ako symbol 

SD-PND 

 

11. 11. 2015 

12. 11. 2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17,   

Košice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

ţiaci tretie-

ho ročníka, 

informácie 

rozhlasom 

pre všetky 

ročníky 

Prínos, podpora 

odbornej činnosti 

študentov, kompe-

tencie odborné, 

komunikačné, 

sociálne 

Interaktívnej 

prednáška na 

tému: 

„Mozog náš 

kaţdodenný“ 

16.3.2016 Kulturpark 

Regionálny 

úrad verej-

ného zdra-

votníctva v 

Košiciach -

MUDr. Jana 

Kollárová 

126 ţiakov 

Aktivity zamerané 

na problematiku 

mentálneho zdra-

via, kognitívny 

tréning mozgu a 

tvorivé aktivity 

určené pre študen-

tov 

Relaxačné me-

tódy s cieľom 

odbúrania 

stresu pred ma-

turitnou skúš-

kou 

 

11.3.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Centrum peda-

gogicko – 

psychologické-

ho poradenstva 

a prevencie 

IV. ročník 
100 ţiakov 

Psychohygiena  a 

moţnosti, ako  

napomôcť úspeš-

nému zvládnutiu   

nasledujúcich ná-

ročných situácií 

Vzdelávanie 

v rámci fi-

nančnej gra-

motnosti 

4.2.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Zástupca 

firmy 
92 ţiakov 

Prínos, rozvoj kul-

túrnych 

a občianskych 

kompetencií 

Kultúrno-

poznávacia ex-

kurzia Krakov 

–Vielička - Os-

vienčim 

11. – 12. 4. 

2016 
Poľsko 

Mgr. Woj-

tas, RNDr. 

Abdi 

36 ţiakov 

Prínos, rozvoj spo-

ločenských, ob-

čianskych kompe-

tencií, výchova 

k tolerancii 

a empatii 
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TC  Demokra-

cia a jej fungo-

vanie – vytvo-

renie programu 

politickej strany 

-  I. ročník 
 

2015/2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Göblová 92 ţiakov 

Prínos, rozvoj spo-

ločenských, ob-

čianskych kompe-

tencií, výchova 

k tolerancii 

a empatii 

Akcia pripra-

vená Katedrou 

histórie FF 

UPJŠ 

v Košiciach – 
obdobie sloven-

ského štátu, 12 

stanovíšť 

s dobovými 

fotografiami, 

dobovou tlačou 

a rekvizitami 

s výkladom 

študentov FF 

UPJŠ 

5.5.2016 Košice 
Výrostová, 

Rusinková 
20 ţiakov 

Prínos, rozvoj spo-

ločenských, ob-

čianskych kompe-

tencií, výchova 

k tolerancii 

a empatii 

 

Filmový klub 

AMNESTY 

7.12. – 

11.12.2015 
Košice Göblová 

ţiaci I. a II. 

ročníka 

Prínos, rozvoj spo-

ločenských, ob-

čianskych kompe-

tencií, výchova 

k tolerancii 

a empatii 

 

NOC MÚZEÍ – 

aktívna účasť na 

príprave aktivity 

20.5.2016 

Východoslo-

venské mú-

zeum KE 

PK   - FL 

Slivkárová, 

Potomová 

4 ţiaci 

Reprezentácia ško-

ly v celomestských 

aktivitách. Ţiačky 

odprezentovali 

chod historickej 

lekárne 

v priestoroch Vý-

chodoslovenského 

múzea 

Osobnostná 

zrelosť 

Odborná pred-

náška 

a vyplnenie 

dotazníka 

18. 12. 2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice  

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ţiaci všet-

kých štvr-

tých roční-

kov 

 

Prínos, rozvoj ko-

munikatívne kom-

petencie, osobnost-

né , sociálne kom-

petencie 

Besedy na ak-

tuálne témy 

z oblasti VMR, 

psychologické 

hry 

21.10.2015 

4.11.2015 

13.11.2015 

27.10.2015  

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

II.AV, 

II.FL, 

III.AV,  

Prínos , rozvoj 

komunikačných, 

kultúrnych , morál-

nych, sociálnych 

kompetencií 

Prvé vzťahy, 

význam rodiny 

a ţivotné hod-

noty Odborná 

10.6. 2016 

Školský in-

ternát , Po-

vaţská 1, 

Košice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

Ţiaci všet-

kých pr-

vých roční-

kov - 120 

Prínos , rozvoj 

sociálnych kultúr-

nych , morálnych 

komunikačných 
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prednáška – 

Mgr. P. Hudák , 

vyplnenie do-

tazníka k danej 

téme 

zesova 17, 

Košice 

 kompetencií 

Láska mla-

dých, rozdiel-

nosť 

v preţívaní 

lásky 

Odborná pred-

náška s danou 

tematikou, 

s odborníkom 

z Inštitútu rodi-

ny , Ing Katarí-

nou Novákovou 

15.3. 2016 

 Inštitút rodi-

ny  - Kováč-

ska 43, Koši-

ce 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ţiaci dru-

hých roční-

kov -104 

Prínos, podpora 

mravnej činnosti 

študentov, kompe-

tencie komunikač-

né a 

sociálne 

Práca sociál-

nych pracovní-

kov v krízovom 

centre Dorka 

Odborná pred-

náška k danej 

tematike pod 

vedením riadi-

teľky krízového 

centra Mgr. M. 

Šulekovej 

 

9.5. 2016 

Školský in-

ternát, Po-

vaţská 1, 

Košice  

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ţiaci všet-

kých tretích 

ročníkov 

 

Prínos, rozvoj odbor-

ných kompetencii, 

osobnostné , sociálne 

kompetencie 

Milujeme 

a plánujeme 

Prednáška na 

tému 

o zodpovednom 

plánovaní rodi-

čovstva 

a fungovania 

ţenského tela . 

Prednášajúci 

MUDr. E. Pankú-

chová 

 28. 4. 2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

Ţiaci všet-

kých štvr-

tých roční-

kov 

 

Prínos, rozvoj odbor-

ných osobnostných , 

vzťahových kompe-

tencii 

Besedy na aktu-

álne témy 

z oblasti VMR 

psychologické 

hry 

13.4.2016, 

14.4.2016 

18.4. ,28.4., 

2.5., 11.5. 

19.5.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Koordinátor 

pre VMR, 

Hribová 

SZŠ, Moy-

zesova 17, 

Košice 

III.AV, 

 II. ZuA, 

III.FL, I.FL 

II. FLB 

Prínos , rozvoj ko-

munikačných, kul-

túrnych , morálnych, 

sociálnych kompe-

tencií 

Deň Afriky ne-

formálna diskusia  
- "formát ţivej 

kniţnice" s Yves 

Ogou z Beninu 

1.6.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

RNDr.  

Bučková 

ţiaci I. roč-

níka 

Prínos , rozvoj ko-

munikačných, kul-

túrnych , morálnych, 

sociálnych kompe-

tencií 

Noc výskumníkov 

– účasť na aktivite 25.9.2015 Košice 
RNDr. Pál-

maiová 
30 ţiakov 

Prínos, rozvoj odbor-

ných kompetencií 

Workshop ku 6. 10. 2015  Košice PaedDr. 2 ţiačky Prínos, rozvoj spolo-
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kampani Štu-

dentská kvapka 

krvi  

Vasilíková čenských, občian-

skych kompetencií, 

výchova k tolerancii 

a empatii 

 

Európsky deň 

záchrany ţivota 
15.10.2015 

OC Galéria 

Košice 
     SČK 2 ţiaci 

Prínos, rozvoj ob-

čianskych zručností, 

komunikač. zručností 

podpora zdravia 

a poskytovania PP 

Imatrikulácia 

ţiakov I. ročníka- 

kultúrna akcia 
27.10.2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Koši-

ce 

SZŠ,ŢŠR, 

koordinátor 

ŢŠR, študenti 

III. ročníka 

110 ţiakov 

Prínos , rozvoj ko-

munikačných, kul-

túrnych kompetencií, 

tímovej práce 

1. Prednáška na 

tému Mládež, sex 

a antikoncepcia  

28.4.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Koši-

ce 

Koor. VMR 100 ţiakov 
Prínos, rozvoj ob-

čianskych zručností 

Správna voľba 

povolania – prí-

leţitosť k úspe-

chu – prezentácia 

študijných odbo-

rov školy 

21. – 22. 10. 

2015 

SOŠ Ostrov-

ského, Košice 

KSK, RNDr. 

Čornaničová 

– VP,       

PaedDr.       

Vasilíková 

10 ţiakov 
Prínos, aktuálny 

pohľad na štúdium na 

SZŠ 

Študentská 

kvapka krvi – 

hromadný odber 

krvi 

13.11.2015 
UNLP, Tr. 

SNP 1, Košice 
SČK 24 ţiakov 

Prínos, rozvoj spolo-

čenských, občian-

skych kompetencií, 

výchova k tolerancii 

a empatii 

 

„Svoj ţivot si 

riadiš ty!“ - 
prednáška , prak-

tické ukáţky PZ 

a modelové situá-

cie 

27. 10. 2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Koši-

ce  

SZŠ – VP 

a koordinátor 

KDP 

v spolupráci s 

PZ 

I. ročník -

110 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

komunikatívnych 

kompetencií, per-

sonálnych kom-

petencií 

„Svet médií“ – 

prednáška 

v rámci mediál-

nej výchovy pre  

ţiakov I.  aţ III. 

ročníka  

5.4.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Mgr. Slivká-

rová 

ţiaci I. – 

III. ročníka 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota 

a zdravia 

„Človek a jeho 

zdravie“ 

- zdravotno- 

výchovná 

prednáška, 

poskytovanie 

PP 

26.10.2015 
SZŠ – Moyze-

sova 17, Košice 

výchovný 

poradca, 

preventista 

drogových 

závislostí 

100 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

zručností, komu-

nikač. zručností 

podpora zdravia 

a poskytovania 

PP 

Novoročný  

koncert 
7.1.2016 

Dom umenia 

Košice 
SČK 2 ţiaci 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností,  

Fetálny alko-

holový syn-

dróm prednáška 

10.9.2015 

9.9.2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

RNDr. Čor-

naničová, 

Mgr. Slivká-

rová 

Ţiaci I. 

ročníka 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, 

Exkurzia do 

kniţnice LIT-
25.10.2015 LITPARK učitelia SJL I. ročník –  

Rozvíjanie vzťa-

hu k literatúre a 
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PARK – rozvoj 

čitateľskej gra-

motnosti 

umeniu v ţivote 

mládeţe 

Kampaň Štu-

dentská kvap-

ka krvi – aktív-

na výpomoc 

ţiakov 

26. – 30.11. 

2015 

NTS, Trieda 

SNP 1, Koši-

ce 

NTS, Trieda 

SNP 1, Ko-

šice 

4 ţiačky 

z odboru 

FL 

Prínos, rozvoj 

spoločenských, 

občianskych 

kompetencií, vý-

chova k tolerancii 

a empatii 

 

Návšteva podu-

jatia Ekotop-

film 

23. a 24. 11. 

2015 

OC Galéria, 

Košice 

RNDr. Pál-

maiová 

I. OO, I. 

ZuA – 42 

ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana prírody, 

ochrana ţivota a 

zdravia 

Veľtrh PRO 

EDUCO -     

prezentácia škôl 

24. -

26.10.2015 

Workshop–  

VÚC 

VÚC, 

RNDr, Čor-

naničová VP 

IV. ročník 

– 105 ţia-

kov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

zodpovednosti 

Mikuláš na 

onkológii – 

aktivity pre pa-

cientov 

6.12.2015 
UNLP, Koši-

ce 
PK DRA 20 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Mikulášska 

nádielka – 
školská akcia 

december 

2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Koordinátor 

ŢŠR Mgr. 

Jakubová 

20 organi-

zátorov 

a ţiaci ško-

ly 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie, úcta 

k tradíciám 

Workshop for 

secondary schol 

students! 

15.12.2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

RNDr, Čor-

naničová VP 

100 ţiakov 

IV. roč 

Prínos, rozvoj 

spoločenských, 

občianskych 

kompetencií, 

Vianočný kon-

cert – celoškol-

ská akcia 

18.12.2015 
Dom umenia 

Košice 

Organizátor 

kultúrnych 

akcií Wojtas 

a PK SJL 

450 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

kultúrnych kom-

petencií 

Vianočná aka-

démia – školská 

akcia 

18.12.2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

ŢŠR,  koor-

dinátor ŢŠR 

Mgr. Jaku-

bová 

500 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

komunikačných 

a spoločenských 

kompetencií, úcta 

k tradíciám 

Valentínska 

kvapka krvi – 

workshop k 

akcii 

3.2.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

PaedDr. 

Vasilíková 
2 ţiačky 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota 

a zdravia, propa-

gácia bezpríspev-

kového darcov-

stva krvi 

Účasť na Súťa-

ţi druţstiev 

prvej pomoci 

31.1.2016 
UzSČK, 

 Košice 
UzSČK 2 ţiačky 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 
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ochrana ţivota a 

zdravia 

Premietanie 

filmov  a besedy 

na tému Vý-

chova 

k manţelstvu a 

rodičovstvu 

Triednické 

hodiny 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Triedni uči-

telia 
I. – IV. 

ročník 

Rozvíjanie vzťa-

hu k manţelstvu a 

rodine, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota a 

zdravia 

Valentínska 

kvapka krvi –

mobilný odber 

krvi 

4.3. 2016 

Nemocnica 

Košice –  

Šaca 

NTS Košice 

–  Šaca 
35 ţiakov  

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota a 

zdravia 

Valentínska 

kvapka krvi – 
aktívna výpo-

moc v rámci 

akcie 

29.2. – 

4.3.2016 

NTS UNLP, 

Trieda SNP 

1, Košice 

NTS Košice 

–  Šaca 

Ţiačky 

z odboru 

FL  

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota a 

zdravia 

Obchodovanie 

s ľuďmi – pre-

ventívna aktivi-

ta 

16.3.2016 
ŠI, Povaţská 

7, Košice 

VP a KDP 

Odborníci z 

CPPP a P  

100 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Extrémizmus, 

xenofóbia 

a rasizmus – 

preventívna 

aktivita 

15.3.2016 
ŠI, Povaţská 

7, Košice 

Odborníci z 

CPPP a P 

II. ročník – 

100 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Deň narcisov – 

charitatívna 

akcia 

15.4. 2016 Košice 
Mgr. Hönis-

chová 
56 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, ochra-

ny, zdravia, em-

patie 

Celoslovenská 

akcia 

v spolupráci 

s Lesoochranár

skym zoskupe-

ním Vlk 

27.4.2016 Košice 
RNDr. Pál-

maiová 
14 ţiakov 

Rozvoj vzťahu 

k prírode, jej 

ochrane 

a zodpovednosti 

Europen Quad-

rille Dance fes-

tival –  štvoryl-

ka 

20.5.2016 
Hlavná ulica. 

Košice 

Tanečný 

klub Meteor, 

Košice, Mgr. 

Potomová 

I. a II. roč-

ník – 236 

ţiakov 

Prínos, rozvoj 

kultúrnych kom-

petencií 

Prevencia ši-

kanovania – 
preventívna 

aktivita  

1.6.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

VP, KDP, 

CPPPS 

II. ročník – 

100 ţiakov 

a I. AV - 20 

ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Návšteva Kraj-

ského súdu v 

Košiciach – 

súdne pojed-

návanie 

6.6.2016 
Krajský súd v 

Košiciach 

JUDr. Petričko, 

Mgr. Slivkárová, 

RNDr. Čornani-

šová 
II. FLB 

25 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 
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Prevencia ra-

koviny – pred-

náška spojená s 

besedou 

6.6.2016 

 

Školský in-

ternát, Po-

vaţská 7 

Regionálny 

úrad verejného 

zdravotníctva v 

Košiciach -

MUDr. Jana 

Kollárová, 

Mgr. Slivkáro-

vá,  

I. ročník 

124 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, ochra-

ny, zdravia, em-

patie 

Bezpečne na 

internete – pre-

ventívna aktivi-

ta 

31.5.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

VP, KDP, 

CPPPaP, 

Košice 

120 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Odborná pred-

náška 

a exkurzia – 

Domov sociál-

nych sluţieb v 

Barci 

9.6.2016 

Domov so-

ciálnych slu-

ţieb, Barca 

PaedDr. 

Hríbová – 

koordinátor 

VMR 

II. ročník – 

100 ţiakov   

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota 

a zdravia 

Verejná zbierka 

SČK „Aj málo 

je viac“ – účasť 

ţiakov 

3. – 20. 6. 

2016 
Košice 

PaedDr. 

Vasilíková 

SČK 

20 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, 

ochrana ţivota 

a zdravia 

Tancom proti 

drogám -

vystúpenie ţia-

kov 

27.10.2015 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

RNDr. Po-

tomová 

ţiaci I. roč-

níka 

Prínos, rozvoj 

kultúrnych kom-

petencií  

Rovesnícky 

peer program 

– úvodná forma 

a nadstavbová 

forma 

jún 2015 

Pedagogicko 

– psycholo-

gická porad-

ňa, Košice 

KDP- Mgr. 

Slivkárová 

I. ročník – 

3 ţiačky 

(po ukon-

čení získali 

certifikát) 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Literárno – 

historická ex-

kurzia - Keţ-

marok 

19.5.2016 a  

16.6.2016 
Keţmarok PK SJL 96 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, ná-

rodného povedo-

mia a hrdosti na 

históriu národa 

Monitorovanie 

klímy 

v jednotlivých 

triedach 

priebeţne 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

KDP- Mgr. 

Slivkárová, 

VP – RNDr. 

Čornaničová 

ţiaci školy 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Exkurzia 

v Tatra banke 

– odborná pred-

náška a prezen-

tácia 

15.3.2016 a 

7.6.2016 

Tatra banka, 

Atrium Op-

tima, Košice 

Ing. Brečko 

koor. FG 

III. ročník 

ţiakov a II. 

ročník 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, fi-

nančnej gramot-

nosti 

Prednáška na 

Ekonomickej 

Univerzite 

v Bratislave, 

PHF Košice 

16.3.2016 PHF Košice 
Ing. Brečko 

koor. FG 
II. ročník –  

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, fi-

nančnej gramot-

nosti 
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Charitatívna 

zbierka 

Biela pastelka 

25.9.2015 

SZŠ Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Únia nevi-

diacich 
25 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, podpo-

ra zdravia 

Výchova 

k rodičovstvu – 

odborná pred-

náška s besedou 

Mgr. Pavol Hu-

dák – prednáša-

júci 

10.6.2016 

SZŠ, Moyze-

sova 17, Ko-

šice 

Mgr. Babe-

cová, 

PaedDr. 

Hribová 

I. ročník 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií, roz-

voj empatie 

Školenie členov 

ţiackych škol-

ských rád 

18. – 20.11. 

2015 
CVČ 

Koordinátor 

ŢŠR 
9 ţiaci 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností  

Deň detí na 

detskej onkoló-

gii 
1.6.2016 

Východoslo-

venský onko-

logický ús-

tav, UNLP 

Košice 

PK DRA 20 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, zdra-

via, empatie 

Školenie fi-

nančná gra-

motnosť- 

TATRABAN-

KA  prednáška 

7.10. 

a 8.10.2015 
Košice 

Koordinátor 

finančnej 

gramotnosti 

– Mgr. 

Šturmová 

I. ročník - 

100 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

občianskych 

kompetencií,  

finančnej gra-

motnosti, zodpo-

vednosti za svoje 

konanie 

Celoškolská 

akcia – Multi-

mediálny pro-

tidrogovo  - 

motivačný 

koncert 

19.11.2015 Stará radnica 

RNDr. Čor-

naničová, 

Mgr.Slivká- 

rová,  

500 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

kultúrnych kom-

petencií, tímovej 

práce 

Integrácia 

- charitatívny 

nadnárodný 

koncert 

3.- 4. 

9.2015 
Bratislava 

PaedDr. 

Hribová 
14 ţiakov 

Prínos, rozvoj 

spoločenských 

a občianskych 

zručností, uve-

domenie si spolu-

patričnosti 

s hendikepovaný-

mi deťmi 

 
 

  



 - 46 - 

Ţiacka školská rada: 

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

 Školský ples, 

 Vianočná akadémia, 

 spolupráca ŢŠR s odborom DRA – Mikulášska zbierka pre Detskú onkológiu v Košiciach (fi-

nančná zb. a zbierka hračiek...), 

 rozlúčka  so štvrtákmi, 

 prostredníctvom nich sa ŢŠR usiluje zniţovať rivalitu medzi jednotlivými odbormi vytvára-

ním spolupráce a spoznávaním osobitostí kaţdého odboru. 

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

s krajskou ţiackou radou, ţiackymi radami z ostatných škôl Košického kraja a zapája sa do aktivít, 

ktoré ponúka Regionálne centrum mládeţe v KE. 

 

 

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

optik,  ZuA – zubný asistent,  ZT – zubný technik, DRA – diplomovaný rádiologický asistent, PKŠ – 

pomaturitné kvalifikačné štúdium, VOV – vyššie odborné vzdelávanie 

ŠVP – štátny vzdelávací program, ŠkVP – školský vzdelávací program, VP – výchovný poradca, PK – 

predmetová komisia,  

Koord. ENV – koordinátor environmentálnej výchovy , koord. VMR  - koordinátor výchovy 

k manţelstvu a rodičovstvu, koord. PDZ a SPJ- koordinátor prevencie drogovej závislosti a sociálno-

patologických javov, koordinátor FG – koordinátor finančnej gramotnosti, koord. ŢŠR – koordinátor 

ţiackej školskej rady. 

UN LP Košice – Univerzitná nemocnica L. Pasteura, INMM Košice –Inštitút nukleárnej medicíny, 

VOU Košice – Východoslovenský onkologický ústav, LF a PF UPJŠ – Lekárska a prírodovedecká 

fakulta UPJŠ, SČK - Slovenský červený kríţ, NTS KE – Šaca – Národná transfúzna stanica, FDN – 

Fakultná detská nemocnica, RÚVZ - Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
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Obrazová príloha 

 

 
Budova školy so zrekonštruovaným vstupným portálom 

 

 

 

 
V laboratóriu farmaceutických laborantov počas dňa otvorených dverí 
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V laboratóriu fyziky počas dňa otvorených dverí 

 

 

 
V laboratóriu histológie 
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Mobilný odber krvi na škole 

 

 
V laboratóriu očných optikov 


