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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z. z.  o štruktúre a obsahu správ, 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení) 

 
Kontaktné údaje školy 

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

Telefónne číslo 055/6221216, 055/6234418 
Faxové číslo 055/6221216 

Elektronická adresa szskosice@kukucinka.sk 
Internetová adresa www.kukucinka.sk 

Zriaďovateľ 
 
Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Riaditeľ školy 

Helena Turisová, RNDr.           
(do 31. 1. 2017) 
Anna Hencovská, PhDr. 
(od 1. 2. 2017 poverená vedením 
školy a od 1. 7. 2017 riaditeľka 
školy) 

055/6224240, 055/6221216 

Zástupcovia riaditeľa 
Milina Rákayová, RNDr. 055/6221216 
Valéria Dluhošová, PhDr. 055/6221216 
  

Rada  školy 

Dáša Šusterová , PaedDr. – 
predseda 
Martina Lazarovská Poláčková, 
Ing. - podpredseda 
 

055/6221216 
 
055/6221216 

 
Poradný orgán školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výkonný orgán školy 
 
 

Poradný zbor riaditeľky školy 
(zasadal 8-krát) 
Pedagogická rada (konala sa 17-
krát) 
Pedagogická porada (konala sa 2-
krát) 
Porada externých učiteľov 
(konala sa 2-krát)       
Prevádzková porada THP (konala 
sa 7-krát) 
Porada predmetových komisií 
(konala sa v priemere 3- 4-krát) 
 
Grémium – vedenie školy 
Gremiálna porada riaditeľky 
školy (konala sa   13-krát) 
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Metodické orgány 

 
Predmetové komisie: 
- spoločenskovedných predmetov 
(vedúca Rešetárová Gizela, Mgr.) 
- cudzích jazykov 
(vedúca Kovaľová Katarína, 
PhDr.) 
- prírodovedných predmetov 
(vedúca Marinčáková Agáta, 
RNDr.) 
-telovýchovných predmetov 
(vedúci Anton Michal, Mgr.) 
-odborných predmetov študijného 
odboru zdravotnícky asistent 
(vedúca  Mochnacká Iveta, 
PhDr.) 
-študijného odboru masér 
(vedúca Šimko Denisa, PhDr.) 
-študijného odboru diplomovaný 
fyzioterapeut (vedúca Moudrá 
Alena, Mgr.) 
-študijného odboru diplomovaná 
všeobecná sestra (vedúca 
Pituchová Mária, PhDr.) 
-študijného odboru zdravotnícky 
záchranár (vedúca Kovalčíková 
Mária, PhDr.) 
- učebného odboru sanitár 
(vedúca Kavuličová Iveta, Mgr.) 

 
Certifikát kvality:  Škola má jasne formulovanú Politiku kvality, ktorá je vrcholovým 

dokumentom nášho manažérskeho systému. Za kvalitu svojej práce zodpovedá každý 
zamestnanec, ktorý prácu vykonáva. Certifikačný audit bol 25. marca 2010 a tak škola 
získala dňa 29. apríla 2010 Certifikát systému riadenia kvality podľa normy ISO 
9001:2008. 24. marca 2011  bol vykonaný na našej škole druhý audit, ktorý mal 
potvrdiť, že systém manažérstva bol založený a implementovaný s požiadavkami ISO 
9001:2008. Dohľadový audit pre certifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 
9001:2008 sa konal 26. 3. 2012. 22. 3. 2013 bol na škole uskutočnený recertifikačný 
externý audit s pozitívnym výsledkom. 

               V oblasti manažérstva kvality škola sprístupnila platnú riadenú dokumentáciu školy 
každému zamestnancovi pomocou informačného systému. Uvedená skutočnosť 
napomôže zamedzeniu používania neplatnej dokumentácie a v konečnom dôsledku aj 
šetreniu prevádzkových nákladov školy. 

               Škola zmenila postup pri plánovaní interných auditov, pretože sa ukázalo, že je 
racionálnejšie stanoviť ročný program auditov na školský rok ako na kalendárny.  

                Pre školský rok 2016/2017 bol vypracovaný Ročný program interných auditov, 
ktorý bol zverejnený všetkým zamestnancom a návštevníkom školy na informačnej 
tabuli ISO. 
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                Podľa ročného programu bolo naplánovaných celkom 31 interných auditov. Z nich 
22 bolo vykonaných v I. polroku školského roka. Mimoriadny audit sa nekonal.              
2 interné audity sa konali v náhradnom termíne z objektívnych príčin. Interní audítori sú 
nezmenení. Od 1. 2. 2017 sa stala interným audítorom  PhDr. A. Hencovská – poverená 
riadením školy.  

                 Kontrolou veľké nedostatky zistené neboli, menšie nezrovnalosti boli hneď 
odstránené. Pri vykonaných interných auditoch sa  ale vyskytli dve nezhody, ktoré sa 
opakujú. Ide o neskorý príchod niektorých žiakov do školy – odstránenie tejto nezhody 
vo veľkej miere závisí od kvality práce triedneho učiteľa danej triedy a čiastočne to bolo 
riešené uzatváraním školskej budovy po zazvonení. Druhou nezhodou bolo 
nepoužívanie čítacieho zariadenia pri výpožičkách knižničných jednotiek na oddelení 
krásnej literatúry pre chybu v PC. Momentálne je daný PC v oprave. Termín nápravy je 
august 2017.  Okrem toho boli urobené tri preventívne opatrenia týkajúce sa 
kontrolných listov.                     

                 
         
I. Poslanie  a vízia  
SWOT analýza školy: 
      Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme 
identifikovali  pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo 
ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň. 
 
Silné stránky: 

• kvalifikovaný a zanietený 
pedagogický kolektív, ktorý je 
pripravený pružne reagovať na 
meniace sa podmienky a na potreby 
spoločnosti v príprave budúcich 
zdravotníckych pracovníkov podľa 
požiadaviek praxe, 

• posilnené pozície a právomoci 
predmetových komisií, 

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

• veľmi dobrá spolupráca 
s odberateľmi, zdravotníckymi 
zariadeniami a inštitúciami, v ktorých 
sa realizuje praktické vyučovanie 
a odborná klinická prax žiakov,  

• uzavretie dohôd  o zriadení 
výučbových základní a o praktickom 
vyučovaní žiakov školy na dobu 
neurčitú, 

• počas praktického vyučovania 
možnosť spoznania viacerých 
systémov práce jednotlivých 
zdravotníckych a sociálnych zariadení 

Slabé stránky: 
• nedostatočné financovanie škôl, 
• tvorba školskej legislatívy, 
• motivácia a finančné odmeňovanie 

učiteľov, 
• priestorové problémy školy 

(nedostatočné kapacitné možnosti 
školy), 

• nepriaznivý demografický vývoj 
obyvateľstva, 

• škola nemá vlastnú jedáleň (žiaci 
majú možnosť stravovania v iných 
zariadeniach v blízkosti školy). 
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(lepšia možnosť výberu zamestnania), 
• možnosť využívania fondu odbornej 

literatúry a beletrie zo školskej 
knižnice, 

• škola  má 76 PC a 30 notebookov 
pripojených na internet s možnosťou 
využitia WIFI, 

• absolventi školy získaním úplného 
stredného odborného vzdelania majú 
možnosť pokračovať na škole vo 
vyššom odbornom štúdiu v študijných 
odboroch diplomovaná všeobecná 
sestra, diplomovaný fyzioterapeut, 
resp. v pomaturitnom kvalifikačnom 
štúdiu v študijnom odbore 
zdravotnícky záchranár, 

• veľmi dobrá spolupráca s radou školy 
a  radou rodičov rodičovského 
združenia, 

• veľmi dobrá spolupráca s ostatnými 
výchovno-vzdelávacími inštitúciami, 
so zriaďovateľom,  

• sídlo školy, 
• história školy, 
• aktivity žiakov a pedagógov školy. 
 

 
Príležitosti: 

• uplatnenie absolventov školy 
v zdravotníckych  a sociálnych 
zariadeniach, 

• otvorenie nových študijných odborov 
podľa potrieb a požiadaviek praxe, 

• možnosti realizácie rekvalifikačných 
kurzov (opatrovateľská starostlivosť 
a osobná asistencia, kurz masáže, kurz 
prvej pomoci, IKT a pod.), 

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

• dobrá a funkčná spolupráca so 
zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 

• zosúladenie odbornosti žiakov  
            s požiadavkami trhu práce. 

Ohrozenie: 
• nedostatok finančných prostriedkov 

na obnovu a prevádzku školy, 
• nedostatočný status zdravotníckeho 

pracovníka v našej spoločnosti, 
• nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo základných škôl, 
• slabšia spolupráca s rodičmi 

problémových žiakov, 
• mzdy pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov. 
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Vízia školy : Východiskom  pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole bol plán 
práce školy, štátne a školské vzdelávacie programy a koncepcia rozvoja školy. V školskom 
roku 2016/2017 škola plnila úlohy, ktoré súvisia s výchovou, vzdelávaním a odbornou 
prípravou pracovníkov v zdravotníctve so stredným odborným vzdelaním (SOV), úplným 
stredným odborným vzdelaním (ÚSOV) a vyšším odborným vzdelaním (VOV) pre výkon ich 
budúceho povolania s plným rešpektovaním schválených právnych  ustanovení, predpisov 
a pedagogických dokumentov. Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti školy je pripravovať 
vysokokvalifikovaných odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania. 
      Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola vychádzala z výstupných štandardov, 
ktoré sú uvedené v pedagogických dokumentoch. Vzdelávanie v škole bolo a je koncipované 
tak, aby slovenský systém vzdelávania bol kompatibilný s inými európskymi systémami 
a výstupy z neho boli v Európe porovnateľné. 
      Poslaním školy bolo a je formovať intelektuálny a mravný vývoj mladého občana, 
pripraviť ho na  tvorivú prácu a odbornú činnosť v zdravotníckom povolaní. Základnou 
úlohou je uplatňovanie jednoty výchovy a vzdelávania, spojenia školy so životom a úsilie 
o mnohostranný rozvoj osobnosti mladého človeka. 
      Prioritou prípravy na zdravotnícke povolanie je spolupráca zamestnávateľov 
(odberateľov) a školy. Je dôležité a potrebné, aby sa zamestnávatelia podieľali na tvorbe 
jednotlivých učebných a študijných odborov, na ich obsahu vzdelávania, na zabezpečovaní 
praktického vyučovania a odbornej klinickej praxe, na overovaní spôsobilosti vykonávať 
zdravotnícke povolanie (záverečné, maturitné a absolventské skúšky). Škola má uzatvorených 
17 dohôd so zdravotníckymi, sociálnymi a inými inštitúciami, ktoré sú výučbovými 
základňami pre našich žiakov. Spolupráca s týmito budúcimi zamestnávateľmi a školou je 
veľmi dobrá.  
      Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu bude škola vychádzať z výstupných 
štandardov, ktoré sú uvedené v pedagogických dokumentoch. 

 Vzdelávanie mládeže sa bude i naďalej koncipovať tak, aby slovenský systém 
vzdelávania bol kompatibilný s inými európskymi systémami a výstupy z neho boli v Európe 
porovnateľné. 

 Budeme i naďalej venovať pozornosť uplatňovaniu zákona NR SR č.245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
      Výchova a vzdelávanie sa bude uskutočňovať podľa vzdelávacích programov nasledovne: 

 a) štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v  
školách (schválený MZ SR), 

 b) školský vzdelávací program, do ktorého sú zapracované opatrenia vyplývajúce zo zákona  
NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj úlohy vyplývajúce z Koncepcie 
rozvoja odborného vzdelávania na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,  Vzdelávacích 
programov pre mládež na roky 2014 – 2020 (Stratégia pre budúcnosť – Slovenský inštitút  
mládeže IUVENTA), Koncepcie rozvoja športu KSK, Koncepcie rozvoja práce 
s mládežou KSK, Koncepcie rozvoja kreatívnej ekonomiky a zmeny v školskej 
legislatíve, ktorý je základným dokumentom školy a podľa ktorého sa bude uskutočňovať 
výchova a vzdelávanie v škole v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre 
globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 
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Na hodinách CUJ budeme používať Európske jazykové portfólio, ako nástroj 
autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka, venovať pozornosť inovatívnym 
metódam a formám výučby (projektové vyučovanie obsahovo a jazykovo integrované 
vyučovanie – CLIL), sústredíme sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových 
kompetencií a priebežne budeme sledovať informácie na webovom sídle Európskeho centra 
pre moderné jazyky v meste Graz v Rakúsku. 

V oblasti výchovy a vzdelávania sústredíme pozornosť na realizáciu úloh súvisiacich s 
výchovou a vzdelávaním v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, 
multikultúrnej výchovy, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám 
diskriminácie, segregácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a v oblasti 
problematiky migrácie. 

Do školského vzdelávacieho programu zapracujeme aktivity na rozvoj podnikateľských 
kompetencií, tiež aktivity zamerané na poznávanie historického, kultúrneho a prírodného 
dedičstva svojho kraja, problematiku rozvoja vzájomnej úcty národov a národností v štáte, 
EÚ a sveta, aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. Do 
ŠkVP zapracujeme aj témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, čitateľskej 
gramotnosti, výchovy k ľudským právam.  
      Naša škola plní a bude plniť úlohy, ktoré súvisia s výchovou, vzdelávaním a odbornou 
prípravou pracovníkov v zdravotníctve so SOV, ÚSOV a VOV pre výkon ich budúceho 
povolania. 
      Trh práce v súčasnosti vyžaduje od absolventov školy  kreativitu, mobilitu, pružnosť, t.j. 
adaptabilitu na meniace sa podmienky. V rámci  školy nového typu vytvárame a budeme 
vytvárať také podmienky, aby naši absolventi mohli dosiahnuť optimálny stupeň vzdelania 
podľa svojich individuálnych schopností. 
      Transformácia zdravotníctva predpokladá i zásadné zmeny v príprave jednotlivých 
povolaní  zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícke učebné a študijné odbory prechádzajú 
transformačným  procesom, ktorý akceptuje zmeny v spoločnosti, v systéme vzdelávania 
a tiež kritériá EÚ. Zmeny v systéme vzdelávania ovplyvňujú vo veľkej miere požiadavky 
zdravotníckej praxe, na ktoré naša škola aj v budúcnosti chce pružne reagovať. 
 
      Vzhľadom na meniace sa podmienky a na potreby spoločnosti i potreby praxe sa škola 
bude naďalej podieľať na reforme školstva v SR, ktorej hlavným cieľom je premeniť školstvo 
na tvorivo humánnu výchovu a vzdelávanie. Dôraz sa bude klásť na aktivitu a slobodu 
osobnosti. V oblasti humanitného vzdelávania a výchovy sa pozornosť sústredí na hodnotovú 
orientáciu mladých ľudí, ktorá prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Naďalej 
budeme viesť mladú generáciu k zodpovednosti, schopnosti spolupracovať, reagovať na 
zmeny, vedieť sa zorientovať a rýchlo hľadať nové riešenia. 
      Vzhľadom na základné východiská zmien vo výchove a vzdelávaní možno rozvoj školy  
zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

- Ponúkať študijné odbory, ktoré prax potrebuje, a vzdelávacie programy 
prispôsobiť požiadavkám praxe. 

- Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní nových pedagogických dokumentov, 
ŠVP, podieľať sa na návrhoch zmien v učebných plánoch, osnovách, obsahu štúdia 
tak, aby nové požiadavky na našich absolventov súviseli aj s požiadavkami EÚ. 

- Podieľať sa na príprave štandardov. 
- Vytvoriť všetky podmienky pre ukončovanie štúdia (záverečné, maturitné 

a absolventské skúšky). 
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- Vo vyššom odbornom štúdiu v dennej forme štúdia naďalej aktivovať študijné 
odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. 

- V štúdiu popri zamestnaní pružne reagovať na potreby regiónu (sanitár, 
zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent). 

- V spolupráci s poskytovateľom ZZS FALK plánujeme aktivovať certifikačný 
študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti - vodič záchrannej zdravotnej 
služby. 

- Podporiť výmenné stáže, exkurzie, resp. odbornú prax žiakov v zahraničí. 
- Aktívne sa zapájať do rôznych mimoškolských aktivít, podieľať sa  na záujmovej 
činnosti žiakov. 

- Podporovať účasť žiakov na masových akciách, ktoré sa týkajú prevencie chorôb 
a zlepšenia zdravotníckeho povedomia obyvateľov mesta. 

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

a ostatných sociálno-patologických javov. 
- Naďalej rozvíjať využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. 
- Rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov a pedagógov. 
- Škola bude naďalej úzko spolupracovať so sociálnymi partnermi, so žiakmi, ich 

rodičmi, zamestnávateľmi, stavovskými organizáciami, výchovno-vzdelávacími 
inštitúciami i verejnosťou. 

- Praktické vyučovanie žiakov a odbornú klinickú prax zabezpečovať na základe 
Dohody o zriadení výučbových základní a Dohody o praktickom vyučovaní vo 
všetkých zdravotníckych zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb a ostatných 
inštitúciách. 

- Zviditeľňovať školu, robiť reklamu škole, prezentovať úspechy a aktivity školy. 
- Formou Dňa otvorených dverí informovať verejnosť,  rodičov a žiakov o možnosti 

štúdia na škole. 
- Rozširovať knižničný fond v školskej knižnici a sprístupniť ho žiakom a komunite. 
- Zapájať sa do využívania služieb virtuálnej knižnice.  
- Zabezpečiť a podporovať rozvoj tvorivosti učiteľov v publikačnej činnosti. 
- Prenajímať v mimovyučovacom čase telocvičňu (mimorozpočtové zdroje). 
- Naďalej vytvárať v maximálnej miere všetky organizačné, materiálno-technické 

i personálne podmienky pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 
v škole s cieľom zvyšovania odbornosti v zdravotníckom školstve. 

- Podporovať vypracovanie nových projektov a zapojiť sa do nich. 
- Vyvíjať aktivity na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov, čitateľskej gramotnosti, 

podnikateľských zručností, zdravého životného štýlu. 
- Aktívne sa zapájať do bezplatného darcovstva krvi a získavania prvodarcov.  
- Zapájať pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania. 
- Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu, 

podporiť výchovu k aktívnemu občianstvu, zvyšovať povedomie žiakov 
o globálnych témach v súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne 
vzdelávanie. 

- Realizovať akcie súvisiace s programom Terra Incognita. 
- Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov zapracovať úlohy súvisiace 

s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 
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dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, 
extrémizmu a rasizmu. 

- Veľkú pozornosť venovať environmentálnej výchove, pokračovať v realizácii 
učiva Ochrana života a zdravia. 

- Zvýšenú pozornosť venovať prevencii šikanovania, sexuálnej výchove , výchove 
k manželstvu a rodičovstvu, vytvoriť opatrenia proti šíreniu nelegálnych 
i legálnych drog v školskom prostredí. 

- Na vyučovacích hodinách uplatňovať moderné vyučovacie metódy s maximálnou 
názornosťou a efektívnosťou, a tak neustále skvalitňovať výchovno-vyučovací 
proces. 

- Plánujeme v novom školskom roku zaviesť elektronickú triednu knihu. 
-    V oblasti materiálno-technického zabezpečenia získavať finančné prostriedky 
     z mimorozpočtových zdrojov, vybudovať oddychovú zónu pre žiakov školy. 
      
 

 V ekonomicko-prevádzkovej oblasti je potrebné: 
- vybudovať multifunkčné ihrisko, 
- opraviť schody smerujúce na školský dvor a vymeniť zábradlie, 
- vymaľovať školu, 
- rekonštruovať elektroinštaláciu v budove školy spolu so znižovaním  stropov, 
- opraviť strechu, 
- opraviť fasádu budovy školy, 
- vymeniť podlahovú krytinu v uč. č. 29, 
- zriadiť oddychovú zónu pre žiakov školy, 
- zriadiť automatickú posuvnú bránu,  
- vybudovať parkovacie miesta na školskom dvore pre zamestnancov školy. 

 
 V personálnej oblasti: 

- odbornosť školy zabezpečovať kvalifikovanými zamestnancami, 
- v organizátorskej a riadiacej činnosti vychádzať z posilnených pozícií a právomocí  

predmetových komisií, 
- zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 
- zabezpečiť priaznivé a motivujúce podmienky pre prácu zamestnancov. 

 
 Finančné zabezpečenie rozvoja školy realizovať finančnými prostriedkami 
pridelenými zo štátneho rozpočtu normatívnym spôsobom s prihliadnutím na špecifiká SZŠ, 
z mimorozpočtových zdrojov (vzdelávacie poukazy, rekvalifikačné kurzy, prenájom 
telocvične, dary od sponzorov, z eurofondov a pod.). 
 
 
Vyhodnotenie vízie, poslania, zámerov a cieľov školy v školskom roku 
2016/2017 
 

-     Ponúkame študijné odbory, ktoré prax potrebuje. 
- Aktívne sme sa podieľali na tvorbe a pripomienkovaní pedagogických 

dokumentov, návrhoch zmien v ŠVP v študijných odboroch ZA, MAS, ZZ a SA, 
v učebných plánoch a osnovách, na príprave štandardov. 
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- Naši pedagogickí zamestnanci sa podieľali na tvorbe štátnych vzdelávacích 
programov, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR. 

- V externej forme štúdia pružne reagujeme na potreby regiónu a otvárame učebné            
a študijné odbory, ktoré terén potrebuje. 

- Veľmi aktívne sa vyvíjala spolupráca s odberateľmi absolventov, so stavovskými 
organizáciami a ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, čo má za následok 
zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

- Pravidelne sme dopĺňali a rozširovali knižničný fond v našej školskej knižnici, tak  
mali žiaci možnosť rozširovať obzor svojich vedomostí. 

- Škola sa snažila v uplynulom školskom roku získavať mimorozpočtové zdroje 
(prenájom telocvične, učebné pomôcky od RZ). 

- Zapojili sme sa do e- testovania žiakov. 
- Uskutočnili sme 81hospitácií z toho 38 hospitácií zo strany vedenia školy, ktoré 

viedli ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej činnosti na škole. 
 

 
Spolupráca školy so zamestnávateľmi 
        Škola mala uzatvorených 17 dohôd so zdravotníckymi, sociálnymi a inými inštitúciami, 
ktoré boli výučbovými základňami pre našich žiakov.  Na základe týchto dohôd 
o poskytovaní praktického vyučovania žiaci jednotlivých študijných odborov mali možnosť 
absolvovať praktické vyučovanie v týchto zariadeniach.  Spolupráca medzi školou a týmito 
výučbovými základňami bola veľmi dobrá. 
 
Marketingový plán propagácie školy 
      Naším cieľom bolo zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na našej škole tak, aby výber 
uchádzačov odzrkadľoval úroveň požiadaviek kladených na  výchovu vysoko profesionálnych 
zdravotníckych pracovníkov. Realizovali sme 18 aktivít na propagáciu školy a študijných 
odborov formou dní otvorených dverí, prezentáciami na rôznych kultúrnych či športových 
podujatiach. Študijné odbory sme prezentovali na webovej stránke školy, na internete, v 
reklamách na veľkoplošných obrazovkách v dvoch obchodných centrách v Košiciach a aj 
formou letákov pre ZŠ a SŠ v Košickom a Prešovskom kraji. 
 
Činnosť na úseku výchovného poradenstva 
      Realizácia výchovného poradenstva vychádzala z plánu práce výchovného poradcu, ktorý 
bol vypracovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR, 
Pedagogicko-organizačných pokynov odboru školstva Úradu KSK i na základe ponukového 
listu odborných aktivít CPPPaP v Košiciach pre školský rok 2016/17. 
Výchovný poradca úzko spolupracuje so školským psychológom a koordinátorom prevencie 
drogových závislosti. 
Aktivity výchovného poradcu: 

- poskytnutie informácií žiakom prvých ročníkov a ich zákonným zástupcom 
o výchovnom poradenstve na škole, 

- vypracovanie pedagogickej charakteristiky žiaka za štvorročné obdobie štúdia na 
škole pre potreby vedenia školy, 

- uskutočnenie prieskumu zameraného na šikanu a kyberšikanu pomocou 
dotazníka, 

- realizácia  skupinových interaktívnych aktivít  zameraných na šikanovanie (prvé 
ročníky) v spolupráci so školským psychológom, 
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- realizácia projektu Nie sme tolerantní voči netolerancii (II. A/ZA) v spolupráci 
s CPPPaP, 

- zmapovanie záujmu o VŠ u žiakov končiach tried, 
- metodické usmernenie ped. zamestnancov pri práci so žiakmi so ŠVVP, 
- riešenie problémov zo schránky dôvery, 
- realizácia skupinovej práce s triedou zameraná na prevenciu nežiaducich foriem 

správania v spolupráci s CPPPaP (I. A/ZA a I. MAS), 
- organizačné zabezpečenie a realizácia zbierky školských potrieb pre žiakov do 

Tanzánie pod názvom Darujte farby pre žiakov z Dongobesh v Tanzánii, 
- sprístupnenie informácií o možnosti štúdia na vysokých školách a tiež 

o možnosti vyššieho odborného i pomaturitného kvalifikačného štúdia pre 
žiakov končiacich tried, 

- zabezpečenie metodickej pomoci pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy (48 
žiakov, 84 prihlášok, 104 potvrdení), 

- aktivity súvisiace s kariérovým poradenstvom pre žiakov končiacich tried -2x, 
- vypracovanie ankety zameranej na spätnú väzbu medzi zamestnávateľmi a SZŠ 

(zapojených 33 pracovísk zdravotníckych zariadení), 
- zabezpečenie sociálneho poradenstva pre žiakov končiacich štúdium 

v spolupráci s ÚPSVaR (33 žiakov), 
- riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov (37 x), poskytovanie 

skupinového poradenstva (5 x), 
- poskytovanie individuálneho i skupinového poradenstva v oblasti profesijnej 

orientácie a ďalšieho vzdelávania žiakov (12 žiakov individ. poradenstvo, 
skupinové 23 x), 

- metodická a informačná pomoc žiakom so ŠVVP, 
- 22 konzultácií so zákonnými zástupcami žiakov so ŠVVP, s rodičmi žiakov 

s problémovým správaním, rodičmi neprospievajúcich žiakov, 
- účasť na pracovných poradách výchovných poradcov, workshopoch a pod. 

organizovaných CPPPaP, KSK – 6 x. 
 
Primárna prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov  
         Primárna prevencia drogových závislosti bola realizovaná podľa plánu ráce, ktorý bol 
vypracovaný na základe Národného programu boja proti drogám, odporúčaní Protidrogovej 
stratégie EÚ na obdobie 2013 – 2020 a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR 
pre školy a školské zariadenia na školský rok 2016/17. Primárna prevencia u žiakov školy 
bola zameraná na preferovanie zdravého životného štýlu, na osobnú zodpovednosť za svoje 
zdravie, prehlbovanie vedomostí žiakov o rizikách a následkoch legálnych i nelegálnych drog, 
ako aj o legislatívnych dôsledkoch na formovanie a rozvíjanie prosociálneho správania 
a eliminovanie nežiaducich javov správania, akými sú agresivita, šikanovanie, násilie, 
rasizmus, extrémizmus a virtuálne šikanovanie.  
Aktivity koordinátora prevencie drogových závislostí: 

- príprava plánu práce prevencie drogových závislostí, 
- účasť na porade koordinátorov v CPPPaP  v Košiciach, 
- výber žiakov do PEER programu (2 žiačky školy absolvovali 8 stretnutí, 

zameraných na vyškolenie , ktoré sa uskutočnilo v CPPPaP), 
- zhotovenie nástenky v priestoroch školy zameranej na danú problematiku (2 x) , 
- realizácia prieskumu drogovej scény na SZŠ formou štandardizovaného  

dotazníka a jeho vyhodnotenie, 
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- zabezpečenie aktivít v spolupráci s CPPPaP (Môj svet hodnôt – 4 stretnutia, 
Alkoholové, drogové a nelátkové závislosti), 

- organizácia a realizácia exkurzie so žiakmi 2 tried v Odbornom liečebnom 
ústave psychiatrickom  na Prednej Hore spojenej s odbornými prednáškami , 

- účasť žiakov 1., 2. a 3. ročníka na motivačnom koncerte Aká si mi krásna 
zameraného na témy environmentálnej problematiky, rasizmu, drog 
a medziľudských vzťahov, 

- akcia v spolupráci s Riaditeľstvom Policajného zboru zameraná na kontrolu 
nelegálnych drog v priestoroch školy spojená s odbornou prednáškou 
a praktickými ukážkami pre žiakov a učiteľov školy, 

- odborná prednáška  pre žiakov školy na tému Alkoholové závislosti a Závislosti 
od ilegálnych drog, 

- beseda na tému Ilegálne drogy (I. B/ZA) 
             Drogovým závislostiam a rizikovému správaniu bola venovaná pozornosť aj zo strany 
vyučujúcich  všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov  na vyučovacích hodinách podľa 
povahy preberaného učiva.               
 Do primárnej prevencie drogových závislostí patrí aj dodržiavanie zákonov o zákaze užívania 
alkoholických nápojov, fajčenia v škole a školských zariadeniach. Tieto zákony sú zakotvené 
v Školskom poriadku  a v Školskej zmluve. Dodržiavanie uvedených zákonov je kontrolované 
vedením školy. 
 
Čitateľská gramotnosť 
       Koordinátor čitateľskej gramotnosti pracoval počas školského roka podľa vypracovaného 
plánu činnosti, ciele boli splnené a naplánované aktivity boli zrealizované. Koordinátor 
čitateľskej gramotnosti úzko spolupracoval s vedúcimi PK pri zaraďovaní metód na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti do jednotlivých predmetov a s jednotlivými vyučujúcimi pri vytváraní 
databázy textov, obrázkov, schém a pod. vhodných na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. 
Aktivity: 

- žiaci sa zapojili do e-testovania čitateľskej gramotnosti (II. A/ZA a II. MAS), 
- zorganizovanie informatickej výchovy (žiaci prvých ročníkov Knižnica Lit Park 

a vybraní žiaci druhých ročníkov – beseda o Hamletovi),  
- zorganizovanie súťaže vo vlastnej tvorbe, HK, tvorba školského časopisu -

tvorivé písanie, realizácia vyučovacích hodín orientovaných na prácu 
s informáciami, 

- školské kolo súťaže v čitateľskej gramotnosti (žiaci prvých ročníkov), 
- zaslanie básne jednej žiačky do súťaže Mať tak tri želania. 

 
 
Finančná gramotnosť 
      Počas celého školského roka pracoval koordinátor finančnej gramotnosti podľa 
vypracovaného plánu  činnosti. Ciele boli splnené, všetky naplánované aktivity zrealizované. 
Vyučujúci realizovali aktivity finančnej gramotnosti na vyučovacích hodinách podľa povahy 
preberaného učiva. Finančná gramotnosť bola tiež témou 1 triednickej hodiny za polrok 
v každej triede.  Pre žiakov štvrtých ročníkov bol aktivovaný krúžok Viem správne 
hospodáriť?!  
Žiaci sa zapojili do e-testovania finančnej gramotnosti (IV.A/ZA a IV. MAS). 
46 žiakov druhých ročníkov sa zapojilo do finančnej olympiády v rámci projektu Deň 
finančnej  gramotnosti. 
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V školskom časopise bol uverejnený príspevok týkajúci sa základných pojmov z  finančnej 
gramotnosti (dec. 2016)  a základných pojmov týkajúcich sa úveru (apríl 2017). 
 Žiaci končiacich ročníkov sa zúčastnili prednášky o dôchodkových pilieroch.                                                                                                                       
S problematikou finančnej gramotnosti boli akcie Správna voľba povolania – príležitosť 
k úspechu  a Pro Educo – fórum vzdelávania, kariéry, inovácií.   
 
Výchova k ľudským právam 
         Koordinátor výchovy k ľudským právam pracoval v danom školskom roku podľa plánu 
činnosti, spolupracoval s vedením školy, triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou, 
výchovnou poradkyňou a ostatnými vyučujúcimi. Ciele výchovy k ľudským právam boli 
splnené, naplánované aktivity boli zrealizované. Problematika ľudských práv bola 
implementovaná do jednotlivých predmetov podľa charakteru a vhodnosti preberaných tém 
a aj do mimovyučovacích aktivít, ktoré sú uvedené vo vyhodnocovacích správach 
jednotlivých predmetových komisií a a vo vyhodnocovacej správe výchovnej poradkyne. 
 K tradičným aktivitám s ľudskoprávnou problematikou patrí beseda o holokauste, kampaň 
proti obchodovaniu s ľuďmi, kampaň Červené stužky, školské kolo Olympiády ľudských 
práv, účasť víťazky školského kola na krajskom kole Olympiády ľudských práv, výchovné 
koncerty organizované firmou Let Art (Generácia), besedy s preventistami KR PZ 
v Košiciach a aj zbierky (Deň narcisov, Biela pastelka, Úsmev ako dar a iné). 
 Naša škola sa zapojila do súťaže Práva očami detí zaslaním práce jednej žiačky školy do tejto 
súťaže, ktorú pod záštitou prezidenta SR vyhlásila Rada pre práva dieťaťa. V škole je 
zriadená schránka verejného ochrancu práva dieťaťa, jej obsah sa pravidelne kontroluje, zatiaľ 
tam neboli žiadne podnety. 
 
Environmentálna výchova 
      Problematika environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi úzko spätá takmer so 
všetkými vyučovanými predmetmi. Dominovali prírodovedné predmety. V spoločensko-
vedných predmetoch a cudzích jazykoch boli prvky environmentálnej výchovy preberané 
podľa vhodnosti  a charakteru preberanej témy. Vo veľkej miere   možnosť využitia 
environmentálnej výchovy poskytovali preberané témy v odborných  predmetoch, čo 
vyučujúci využili v maximálne možnej miere. Environmentálna výchova bola aj témou  
triednických hodín. Celým turistickým, plaveckým a lyžiarskym výcvikovým i metodickým 
kurzom sa prelínali prvky environmentálnej výchovy. Účelové cvičenia a telovýchovno-
výcvikové kurzy boli zamerané na ochranu života a zdravia, na zvyšovanie fyzickej kondície, 
na ochranu životného prostredia a propagáciu zdravého životného štýlu. Environmentálna 
výchova bola implementovaná aj do vlastných plánov koordinátorov pre drogovú závislosť, 
ľudských práv, žiackej školskej rady, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovného 
poradcu. Medzi ďalšie aktivity zamerané  na environmentálnu výchovu patrili prednášky do 
školského rozhlasu, exkurzie, záujmové krúžky, besedy s inými organizáciami, súťaže a pod. 
 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
      Aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu (VMaR) vychádzali 
z realizačného plánu činnosti. Na výchove k manželstvu a rodičovstvu sa podieľali vyučujúci 
mnohých vyučovacích predmetov podľa vhodnosti a charakteru preberaných tém. Využívali 
videokazety a DVD nosiče súvisiace s výchovou k manželstvu a rodičovstvu. 
Prostredníctvom webovej stránky sme sa prihlásili do celoslovenskej kampane Červené 
stužky.  
Realizované aktivity: 
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- umiestnenie  plagátu kampane v priestoroch školy, 
- zhotovenie nástenného panelu venovaného problematike HIV/AIDS a kampani 
Červené stužky, 

- prezentácia filmu In your face, Anjeli a Príbehy anjelov na hodinách NBV, ETV 
a TH, 

- na hodinách OBN žiakov druhých ročníkov bolo premietnuté DVD Červená 
stuha okolo môjho domu spojené s diskusiou,  

- zaslanie vybraných výtvarných prác do celoslovenskej súťaže SŠ na tému 
Červená stužka, 

- zapojenie sa do súťaže Športom pre Červené stužky formou mix volejbalového 
turnaja (zapojenie 72 žiakov), 

- počas Dňa otvorených dverí na škole bol usporiadaný workshop na tému 
HIV/AIDS spojený s tvorbou červených stužiek, k dispozícii boli informačné 
bulletiny, uskutočnilo sa aj školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené 
stužky,  

- 90 žiakov školy vytvorilo na školskom dvore „živú červenú stužku“, 
- kampaň Červené stužky sme podporili (žiaci i zamestnanci školy) nosením 
červených stužiek, 

-  v školskom rozhlase sa uskutočnila  relácia súvisiaca s ochorením HIV/AIDS 
a s kampaňou Červené stužky, 

- účasť 3 žiakov na 10. ročníku celoslovenskej kampane pri príležitosti Svetového 
boja proti AIDS v Žiline, 

- pri príležitosti Svetového dňa antikoncepcie rozdávanie letákov Pre a proti 
antikoncepcii žiakom školy, 

- zapojenie sa do podpory Svetového dňa predčasne narodených detí nosením 
purpurovej stužky, 

- zorganizovanie workshopu On a ona v rozdielnosti zameraného na podporu        
7. ročníka  Národného týždňa manželstva, 

- zapojenie sa do kampane podpory Deň počatého dieťaťa nosením bielej stužky, 
- zorganizovanie putovnej výstavy obrazov predčasne narodených detí spojenej 

s prednáškami na tému starostlivosti o predčasne narodené deti v spolupráci  
s OZ Malíček a Klinikou neonatológie DFN na Tr. SNP 1 v Košiciach (účasť 50 
žiakov), 

- účasť na besede o knihe G. Chapmana 5 jazykov lásky v rámci výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu a čitateľskej gramotnosti (účasť 40 žiakov II. 
A,B/ZA), 

- zapojenie sa do výtvarnej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život 
(zaslaných 5 výtvarných prác) organizovanej Asociáciou za život a rodinu o. z. 
 

Psychologické poradenstvo 
      Na škole pôsobil psychológ na 50 %-ný úväzok. Realizácia psychologického poradenstva 
vychádzala z náplne práce školského psychológa, plánu práce školského psychológa, 
z požiadaviek vedenia školy, pedagogických zamestnancov, žiakov školy, ich zákonných 
zástupcov. Počas celého školského roka školský psychológ pravidelne spolupracoval 
s vedením školy, pedagogickými zamestnancami a predovšetkým s výchovným poradcom 
školy. 
Aktivity školského psychológa: 

- vypracovanie dokumentácie a individuálnych výchovno-vzdelávacích  



 - 16 - 

 programov pre začlenených žiakov školy, 
- spolupráca s kontaktným psychológom v CPPPaP, 
- zrealizovanie skupinového psychologického poradenstva pre žiakov prvých 

ročníkov (76 žiakov) v spolupráci s kontaktným psychológom zameraného na 
adaptáciu na nové školské prostredie a študijné povinnosti,  

- skupinové poradenstvo pre žiakov prvých ročníkov zamerané na efektívne 
spôsoby učenia sa (76 žiakov), 

- riešenie problematiky šikanovania, kyberšikanovania a nežiaduceho správania sa 
žiakov, 

- poskytnutie individuálneho poradenstva týkajúceho sa problémov žiakov 
v oblasti učenia, nedostatočného prospechu, správania, trémy pri odpovediach, 
psychosomatických ťažkosti a pod. – 40 žiakov, z toho 15 žiakov opakovane, 9 
zákonných zástupcov, 

- zaslanie žiadosti na psychologické vyšetrenie u kontaktného psychológa (4 
žiaci), 

- poskytnutie skupinového psychologického poradenstva 16 x, 
- realizácia preventívneho programu Nie sme tolerantní voči netolerancii 

v spolupráci s CPPPaP (18 žiakov), 
- realizácia besedy v spolupráci s KRPZ v Košiciach na tému Šikana, kyberšikana 

a trestno-právne následky (28 žiakov), 
- spoluúčasť na vypracovaní dotazníka zameraného na identifikaciu žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe požiadavky OÚ KSK, 
- organizačné zabezpečenie preventívneho programu Nie sme tolerantní voči 

netolerancii v spolupráci s kontaktným psychológom pre žiakov II. MAS triedy 
(19 žiakov), 

- v spolupráci s výchovným poradcom inovácia školského dotazníka zameraného 
na zisťovanie spokojnosti žiakov na SZŠ a ich predstáv  o budúcej kariére a jeho 
administrácia (59 žiakov prvých ročníkov), vyhodnotenie a oboznámenie 
s výsledkami dotazníka na PR, 

- vedenie skupinových aktivít zameraných na zlepšenie triednej klímy, riešenie 
konfliktov, efektívnu komunikáciu, toleranciu – 3 x (I. B/ZA), 

- zabezpečenie besedy na tému Inakosť ľudí, ich vlastností a Aspergerov syndróm  
(I. MAS), 

               -     realizácia diskusie zameranej na zhodnotenie školského roka, zvládnutie  náro- 
                      kov kladených na žiakov a využité stratégie zvládania náročných situácií (prvé 
                      ročníky), 

- účasť na pracovných poradách školských psychológov.     
 
 
SČK 
       V tejto oblasti sme sa podieľali na propagácii darcovstva krvi rôznymi aktivitami.   
Zúčastnili sme sa hromadného  odberu krvi, Študentskej kvapky krvi, Valentínskej kvapky 
krvi.  Na týchto aktivitách darovalo krv 59 žiakov školy, z toho bolo 16 prvodarcov. 
 Na Študentskej kvapke krvi a Valentínskej kvapke krvi pod názvom  Poď, budem Ťa 
držať za ruku, sa zúčastnilo 38 žiakov školy. 
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Zdravotník školy 
- spolupráca s triednymi učiteľmi v súvislosti s očkovaním žiakov pri nástupe na 

odbornú klinickú prax, 
- spolupráca s odborom epidemiológie RÚVZ – prehľad o očkovaní žiakov proti 

vírusovej hepatitíde typu B, 
- vedenie evidencie žiakov o očkovaní žiakov proti vírusovej hepatitíde typu B, 
- overovanie platnosti zdravotných preukazov v učebnom odbore sanitár, 
- spolupráca na príprave kampane MOST 2016 so Slovenskou nadáciou srdca na 

prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, 
- príprava podkladov k opatreniam na predchádzanie epidémie chrípky 

a odvysielanie týchto opatrení v školskom rozhlase, 
- poskytovanie zdravotníckych hliadok  na športové a kultúrne akcie pre rôzne 

inštitúcie v meste podľa ich požiadaviek  (33 x), 
- príprava a realizácia 2 prednášok  so žiakmi školy v Domove sociálnych služieb 

ARCUS a pre RÚVZ. 
 
SOČ 
      Školského kola SOČ sa zúčastnilo 6 žiakov z tretích ročníkov so 4 prácami. 2 práce 
postúpili do obvodného kola a následne obe práce aj do krajského kola, kde sme 
 s jednou prácou postúpili do celoštátneho kola. 
 
IES certifikáty  
      37 žiakov školy požiadalo o vydanie IES certifikátu,  jeden žiak školy získal certifikát  
zdarma ako najlepší absolvent školy ( K. Bavoľárová, III. DFT). Počet neprevzatých certi-  
fikátov z minulých rokov je 18.  
      V školskom roku 2016/2017 sme vypĺňali  aktualizačný dotazník,  na základe ktorého  
nám bol ponechaný raiting na úrovni BB – kvalitná inštitúcia na veľmi  dobrej profesionálnej  
úrovni. 
 
       Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu  bola príprava vysokokvalifikovaných 
odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania: 

- V súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR, KSK a OÚ – 
Košice na rok 2016/2017 a Programovým vyhlásením vlády SR rozpracovaným 
na podmienky rezortu zdravotníctva a školstva škola plnila úlohy, ktoré súvisia 
s výchovou a vzdelávaním a odbornou prípravou pracovníkov v zdravotníctve 
s SOV, ÚSOV a VOV pre výkon ich budúceho povolania s plným 
rešpektovaním schválených právnych ustanovení, predpisov a pedagogických 
dokumentov, ale aj tých, ktoré boli  vydané v priebehu školského roka. 

- Pri realizácii VVP sme vychádzali z výstupných štandardov, ktoré sú uvedené 
v pedagogických dokumentoch. 

- Venovali sme pozornosť uplatňovaniu zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Výchova a vzdelávanie sa uskutočňovali podľa výchovno-vzdelávacích 
programov, ktorými boli ŠVP a ŠkVP. Do ŠkVP boli zapracované opatrenia 
vyplývajúce z Koncepcie odborného vzdelávania na SŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK, Koncepcie rozvoja športu KSK, Koncepcie rozvoja práce 
s mládežou KSK. 
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       V rámci predmetových komisií sa organizovali a zabezpečovali akcie, súťaže, besedy, 
prednášky, exkurzie a pod. Hlavný dôraz sme kládli na kvalitný výchovno-vyučovací proces 
jednotlivých vyučovacích predmetov. 
Aktivity jednotlivých PK na škole: 
 

PK spoločenskovedných predmetov (8 členov) 
- V zmysle zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších 

predpisov osobitná pozornosť bola venovaná vyučovaniu slovenského jazyka 
a literatúry. 

- Zabezpečenie relácií do školského rozhlasu z oblasti literatúry, jazykovedy 
a ostatných oblastí spoločenského života. 

- Uskutočnenie školského  kola Olympiády ľudských práv. 
- Zapojenie sa do  e-testovania v čitateľskej gramotnosti (25 žiakov 2. roč.), 

 finančnej gramotnosti (žiaci IV. A/ZA a IV. MAS), účasť na  GS MS SJL 2017 
(žiaci IV. A,B/ZA) a Mladý digitálny Európan (vybraní žiaci 2. ročníkov). 

- Spolupráca pri besede o dôchodkových pilieroch (končiace ročníky), besede 
Samospráva, občiansky život (žiaci I. B/ZA). 

- Zapojenie 2 žiačok do súťaží Práva detí očami detí a Mať tak tri želania.  
- Spolupráca pri tvorbe školského časopisu. 
- Zabezpečovanie výpožičnej služby v školskej knižnici. 
- Organizácia školského kola Hviezdoslavov Kubín. 
- Zabezpečenie  kultúrneho podujatia so žiakmi školy (Generácia, ). 
- Zabezpečenie  exkurzie so žiakmi školy (literárno-historická exkurzia Levoča 

a Spišský hrad)) mimo mesta Košice a niekoľko ďalších exkurzií v meste. 
- Účasť na besede o holokauste – židovská synagóga (žiaci 1. ročníkov) 
- Účasť na propagácii školy – 3x (Pro Educo 2016, Správna voľba povolania na 

SOŠ Ostrovského, Deň otvorených dverí na vlastnej škole). 
- Informatická výchova (knižnica pre mládež Lit Park – žiaci I. B/ZA a I. MAS) 
- Pásmo Shakespeare (Lit Park – vybraní žiaci 2. ročníkov). 
- Spolupráca pri príprave rozlúčky s maturantmi školy. 
- Zorganizovanie zbierky jarného a letného šatstva pre Arcidiecéznu charitu.. 

 
PK cudzích jazykov (8 členov) 

- Venovanie pozornosti inovatívnym metódam a formám výučby (projektové 
vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – CLIL). 

- Organizácia akcií k Európskemu dňu jazykov. 
- Zabezpečenie učebníc  pre žiakov a učiteľov školy. 
- Organizácia a realizácia školského kola olympiády v ANJ a NEJ (2 žiaci získali 

v okresnom kole 1. a 3. miesto a v krajskom kole sa 1 žiak umiestnil na 2. 
mieste). 

- Dopĺňanie školskej knižnice beletriou a odbornou literatúrou pre potreby cudzích 
jazykov. 

- Realizácia projektov z NEJ a ich prezentácia v Rakúskej knižnici. 
- Realizácia prednášky o holokauste v Synagóge a Galérii Ľ. Felda. 
- Organizácia anglického divadelného predstavenia Peter Black III. pre žiakov 

druhého a tretieho ročníka. 
- Preklad textov z ANJ a NEJ pre potreby školy. 
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- Spolupráca s členmi ostatných PK na akciách prezentujúcich školu a študijné 
odbory na škole  - 3x. 

- Zaregistrovanie sa do projektu Englisch Go. 
 
PK prírodovedných predmetov (4 členovia) 

- Uskutočnenie vstupných a výstupných testov z jednotlivých predmetov na 
posúdenie vedomostí žiakov prichádzajúcich zo ZŠ. 

-  Propagácia významných dní a výročí týkajúcich sa prírodovedných dní   formou 
názornej agitácie (45 významných dní). 

- Školské kolo prírodovednej súťaže BI-FY-CHE-MAT-INF. 
-  V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku boli uskutočnené 4 exkurzie 

s prírodovedným zameraním v rámci mesta a 4 exkurzie boli uskutočnené 
virtuálnou formou.  

- Pravidelná obnova názornej agitácie z oblasti prírodných vied a tiež 
s protidrogovou tematikou v priestoroch školy. 

- Aktivity s protidrogovou tematikou (viď. činnosť školského koordinátora). 
- Tvorba projektov so žiakmi školy so zameraním na prírodovedné predmety (9 x 

– Prírodné látky v bežnom živote, Energia v ľudskom organizme, Organické 
látky v bežnom živote, Zdravý životný štýl, Vesmír, Stereometria, Využitie 
jednosmerného elektrického prúdu vo vašom budúcom povolaní, Invázne 
organizmy, Projekt z INF v programe SKICAR, v programe WORD 
a v programe Power Point). 

- Spolupráca na e-testovaní  žiakov  v spolupráci s NUCEM v čitateľskej 
gramotnosti, finančnej gramotnosti, Digitálny Európan  a e-testovaní GS MS 
SJL 2017. 

-  Realizácia prednášok a besied s prírodovedným zameraním, spolupráca s členmi 
ostatných PK pri prezentácii školy a študijných odborov, rozširovanie založenej 
knižnice prezentácií, maximálne využívanie IKT vo vyučovacom procese. 

- Využívanie PC a softwarového vybavenia školy na vypĺňanie pedagogickej 
dokumentácie, tvorbu prezentácií pre potreby školy, spracovanie 
výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov školy a spravovanie internetovej 
žiackej knižky. 

- Zapojenie žiačky do súťaže Spev bez hraníc (mestská úroveň) - 1. miesto. 
- Realizácia Finančnej olympiády na škole (žiaci 2. ročníka a 4. ročníka) 
- Prezentácia výsledkov školy na webovej stránke. 

 
PK telesnej a športovej výchovy (3 členovia) 

- Organizácia 4 účelových cvičení pre žiakov prvých a druhých ročníkov. 
- Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov. 
- Turistický kurz pre žiakov prvých ročníkov. 
- Plavecký kurz pre žiakov druhých ročníkov. 
- Lyžiarsky metodický a lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov prvých ročníkov 

DFT, ZZ a vybraných žiakov prvých ročníkov štvorročného štúdia. 
- V rámci dlhodobých športových súťaží vyhlasovaných KSK a MŠVVaŠ SR    

25. miesto zo 75-tich stredných škôl. Zo SZŠ KSK 2. miesto. 
- Aktívna účasť na dlhodobých športových súťažiach organizovaných KSK (9 

súťaží – volejbal, futsal, basketbal, plávanie, beh, florbal). 
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- Súťaž organizovaná MŠVVaŠ v cezpoľnom behu chlapcov a v orientačnom 
behu ( 8. miesto  a 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska). 

- Realizácia 3 športových krúžkov (futsalový,  crossfitový a záujmovej pohybovej 
aktivity – 65 žiakov). 

- Spoluúčasť na organizácii súťaže v orientačnom behu pre žiakov SŠ. 
- Zníženie počtu necvičiacich žiakov oproti minulému školskému roku. 
- Účasť so žiakmi školy na športových súťažiach v rámci mesta (Beh o pohár 

starostu MČ Košice – Juh, účasť na Štvorylke, City Run – non stop beh, 
orientačný beh, Jarný kros pod hradom a pod.), ktoré sú uvedené v tabuľke HS. 
 
PK odborných predmetov študijných odborov ZA, MAS, DVS, DFT, ZZ 
PKŠ, SA (23 členov) 

- Propagácia školy a študijných odborov (Mosty bez bariér – Pribeník, Správna 
voľba povolania - príležitosť k úspechu - SOŠ Ostrovského KE a v Gelnici, 
10. ročník Európsky deň rodičov a škôl, Deň otvorených dverí – SZŠ, Pro Educo 
– fórum vzdelávania a inovácií). 

- Realizácia 6 odborných prednášok (Astma bronchiale, Starostlivosť o predčasne 
narodené deti, Hygiena rúk v zdravotníckych zariadeniach, Osobná asistencia, 
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora 
sestier a pôrodných asistentiek, IX. Deň fyzioterapeutov). 

Organizácia Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie.                                          
Zbierka školských potrieb pre deti z Dongobesh v Tanzánii pod názvom  Darujte farby pre 
žiakov. 
 Účasť na medzinárodnej konferencii XV. Košické vertebrologické dni.  
Spolupráca pri aktualizácii www stránky školy. 
Informácie o škole na portáloch www.stredneskoly.eu , www.zoznamskol.eu,          
www.zoznamskol.sk, www.stredne-skoly.sk 
Organizačné zabezpečenie darcovstva krvi. 
Deň pre Vaše zdravie – pre zamestnancov  KSK a zamestnancov Slovenskej pošty. 
 (VšZP). 
Branno-športový deň zamestnancov Úradu KSK – edukácia prítomných o zásadách prvej 
pomoci a demonštrovanie ukážok. 
Spolupráca pri organizácii celomestskej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov  I. a II. 
stupňa ZŠ. 
Príprava a účasť žiakov školy na 3. ročníku Celoslovenskej súťaže prvej pomoci pod záštitou 
ASZŠ SR na SZŠ v Žiline (5. miesto). 
Organizačné zabezpečenie školského kola Olympiáda  z anatómie a fyziológie. 
Príprava žiakov a účasť na 5. ročníku Celoslovenskej konferencie žiakov  štud. odboru ZA 
v Banskej Bystrici. 
Spolupráca pri organizácii školského kola súťaže CLIL. 
Organizačné zabezpečenie nahradenia vymeškaných hodín žiakmi školy  z profilujúcich 
predmetov v študijnom odbore ZA. 
Zabezpečenie  vypožičných služieb v školskej knižnici pre učiteľov a žiakov. 
Edukácia žiakov  SZŠ Moyzesova a Gymnázia v Moldave nad Bodvou v poskytovaní prvej 
pomoci. 
Vzdelávacia akcia prvej pomoci v spolupráci s SČK Košice –mesto. 
Modrá hviezda košickej záchranky 2017- spoluorganizátor súťaže dvojčlenných posádok 
záchrannej zdravotnej služby. 
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Účasť na druhom ročníku Beh fyzioterapeutov. 
Spoluúčasť na projekte Pracovné zošity pre seniorov na tréning pamäte a ergonomické 
cvičenia. 
Preškolenie ZA podľa vyhlášky MZ SR č. 584/2008 a 28/2017. 
Spolupráca pri organizácii celomestskej súťaže Družstiev prvej pomoci mládeže SŠ. 
Základy poskytovanie prvej pomoci – edukácia detí v MŠ Muškátová ul. 
Celomestská súťaž prvej pomoci v spolupráci s SČK na OA Watsonova. 
Spolupráca pri organizácii súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany – okresné kolo. 
Realizácia  aktivity v Kulturparku zameranej na správny životný štýl v spolupráci s firmou 
Omicron. 
Účasť na Regionálnom kole súťaže prvej pomoci pod záštitou ASZŠ SR na SZŠ sv. Bazila 
v Prešove (2. miesto). 
VSE City Run – charitatívny beh. 
Projekt CLIL na škole. 
Zapájanie sa do charitatívnych zbierok a akcií. 
Vedúci prác, konzultantské a oponentské posudky  pre žiakov VOŠ. 
 Výtvarná súťaž – Červené stužky. 
Živá stužka – kampaň červené stužky. 
Celonárodná edukačno-informatívna kampaň MOST 2016 pri príležitosti Svetového dňa 
srdca. 
Účasť na besede v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska a v Centre pre liečbu 
drogových závislostí. 
Edukácia účastníkov o škole chrbta  na akcii Ranná káva vo VSE. 
Školské a obvodné kolo SOČ. 
Návšteva Únie nevidiacich a Centra pre liečbu drogovo závislých . 
Poskytnutie figurantov  pre rôzne súťaže týkajúce sa poskytovania prvej pomoci. 
Príspevky do školského rozhlasu 4 x. 
Zdravotnícke hliadky pre rôzne organizácie mesta podľa požiadaviek 33 x (96 žiakov). 
Odborné exkurzie 
6 exkurzií mimo mesta Košice ( Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe a Rehabilitačná 
klinika Malvazinky, Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves, Psychiatrická liečebňa  S. 
Bluma Plešivec, Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec, 
Historicko- literárna exkurzia Kežmarok, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná 
hora). 
29 exkurzií do rôznych zdravotníckych a sociálnych zariadení v rámci mesta. 
Krúžková činnosť - 6 záujmových krúžkov (Ži športom a kultúrou, Mladý záchranár, 
Zdravotník v akcii, Dobrovoľníctvo a charita, Komunikačné zručnosti, Skvalitni svoju 
absolventskú prácu). 
 
Na škole pracovalo 10 predmetových komisií, ktoré sa významnou mierou podieľali na 
úspešnej realizácii výchovno-vzdelávacích cieľov stanovených v ŠkVP a Pláne práce školy. 
Výučba na škole prebiehala podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
vychádzajúcich z platných učebných osnov. 
Výučba teoretických hodín a niektorých cvičení sa realizovala v škole v odborných 
i klasických učebniach. Pracovné podmienky na výučbu sú na škole veľmi dobré. Škola je 
vybavená modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktoré vo veľkej miere 
využívajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy. Časť praktických cvičení sa 
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realizovala v prirodzených podmienkach v rôznych zdravotníckych  a sociálnych 
zariadeniach, s ktorými má škola uzavreté dohody o zriadení výučbových základní. 
Výučba v škole i v prirodzených podmienkach prebiehala podľa platného rozvrhu hodín 
a časového harmonogramu. Vyučujúci podľa povahy preberaného učiva  optimálne využívali 
vhodné didaktické metódy a formy. Veľmi dobrá bola spolupráca  pedagogických 
zamestnancov (externých aj interných) s asistentkou–dokumentátorkou, čím sa na 
vyučovacích hodinách uplatňovali moderné vyučovacie metódy s maximálnou názornosťou 
a efektívnosťou. 
Vo vyučovacom procese sa  do jednotlivých predmetov vo zvýšenej miere zavádzali moderné 
digitálne technológie, nakoľko sa zvýšila počítačová gramotnosť pedagogických 
zamestnancov formou absolvovania priebežného vzdelávania Využitie IKT vo vyučovacích 
predmetoch. 
Využívanie internetu pomocou WIFI sprístupnilo žiakom informačné zdroje i možnosť 
osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce s informáciami a prezentovať 
informácie. 
 
Klady: 

- získanie  Certifikátu  systému riadenia kvality podľa normy ISO  9001 : 2008, 
- získanie Medzinárodného certifikátu IES (Internacional Education Society), máj 

2008, súčasný rating školy BB, 
- využívanie výhod študentskej karty ISIC/EURO 26, pre pedagogických 

zamestnancov ITIC karta, 
- veľký počet aktivít školy zameraných na prevenciu drogových závislostí, ale aj 

ostatných sociálno-patologických javov, 
-  charitatívne akcie, 
- aktívne zapájanie sa vyučujúcich do kontinuálneho vzdelávania, 
- aktivity a prezentácia školy na verejnosti, 
- výborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami, zariadeniami sociálnej 

starostlivosti a ostatnými inštitúciami, 
- veľký počet tematických exkurzií, 
- veľký počet hospitácií zo strany vedenia školy a tiež vzájomných hospitácií, 

            -     zapájanie sa do rôznych kultúrnych, športových a odborných súťaží so žiakmi  
                  školy, 
            -     prezentácia školy na verejnosti (poskytovanie zdravotníckych hliadok, figurantov                
                  pri rôznych akciách, modelových situáciách, súčinnostných cvičeniach), 

- spolupráca so Slovenským Červeným krížom. Ligou proti rakovine, Ligou za 
duševné zdravie a inými pracoviskami v oblasti prevencie, 

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

- veľký počet záujmových krúžkov v rámci využitia vzdelávacích poukazov, 
- posilnené pozície a právomoci predmetových komisií, 
- počas praktického vyučovania možnosť spoznania viacerých systémov práce 

jednotlivých zdravotníckych a sociálnych zariadení (lepšia možnosť výberu 
zamestnania), 

- relatívne dobré materiálno-technické vybavenie školy (názornosť vo vyučovaní), 
- zapojenie sa do virtuálnej knižnice, 
- zavedenie internetovej žiackej knižky, 
- zabezpečenie veľkého počtu odborných prednášok súvisiacich s preberaným  
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učivom za účelom skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu, 
- veľký záujem rôznych zdravotníckych zariadení o našich absolventov, 
- sídlo školy,  
- história školy, 
- prezentácia školy na verejnosti, 
- veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy, radou rodičov 

rodičovského združenia, stavovskými organizáciami a rôznymi ďalšími výchovno-
vzdelávacími inštitúciami. 

 
Nedostatky:  
 

- veľký počet vymeškaných hodín žiakmi školy a zhoršenie  prospechu žiakov, 
- ešte pomerne veľký počet necvičiacich žiakov, 
- chýbajúce parkovacie miesta pre dlhodobé státie (pre zamestnancov školy). 

 
Opatrenia : 

- venovať zvýšenú pozornosť absencii žiakov, aby sa zlepšila  školská dochádzka   
a prospech žiakov, v spolupráci s rodičmi žiakov, výchovným poradcom, 
školským psychológom, triednymi učiteľmi, 

- zvýšiť záujem žiakov o telesnú a športovú výchovu realizáciou takých 
športových aktivít, ktoré by zvýšili atraktívnosť tohto predmetu, aj keď počet 
necvičiacich žiakov sa aj v tomto školskom roku výrazne znížil. 

 
II.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami  
 
 Počet žiakov školy spolu 559 
 Z toho dievčat 447 
 Počet tried spolu 26 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 446 
 Z toho dievčat 345 
 Počet tried denného štúdia 20 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  34 
 Z toho dievčat 17 
 Počet tried pomaturitného štúdia 2 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 113 
 Z toho dievčat 102 
 Počet tried v externej forme štúdia 6 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 113 
 Z toho dievčat 102 
 Počet tried večernej formy štúdia 6 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 
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c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 
slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 
dievčat 

0 

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

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 13/7 
f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 
 Z toho dievčat  0 
 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 
g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 17 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 2 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 17 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 8 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 
39 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 39 
m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z. z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 
predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 
 
Poznámka: na škole bolo 6 tried VOŠ s počtom žiakov 136, z toho 103 dievčat. 
 
III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
       Pri prijímaní uchádzačov zo základnej školy sa brali do úvahy výsledky prospechu zo 
základnej školy, výsledky Testovania 9 – 2016 v študijnom odbore zdravotnícky asistent 
a výsledky písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. 
V študijnom odbore masér sa brali do úvahy výsledky prospechu zo základnej školy, výsledky 
talentovej skúšky a výsledky písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
a z biológie. 
       V študijných odboroch diplomovaný fyzioterapeut - výsledky talentovej skúšky, výsledky 
písomnej prijímacej skúšky z biológie a z fyziky a výsledky maturitnej skúšky zo strednej 
školy. V študijnom odbore zdravotnícky záchranár – výsledky talentovej skúšky, výsledky 
písomnej prijímacej skúšky z biológie, výsledky psychodiagnostických testov a výsledky 
maturitnej skúšky zo strednej školy. V študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra - 
výsledky písomnej prijímacej skúšky z biológie a výsledky maturitnej skúšky zo strednej 
školy. 
      Všetci uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá pre prácu v danom odbore.   
 
 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 
Stav k 

15.9.2017 Kód Odbor Plán Prihlásení  Prijatí  Prihlásení Prijatí  
5356 M zdravotnícky 

asistent 
62 97 62 - - 56 59 

5370 M masér 31 52 31 - - 30 28 
5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 
31 59 31  -         - 31 25 

5325 Q diplomovaná 31 40 31 - - 29 26 
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všeobecná 
sestra 

5315 N zdravotnícky 
záchranár 

24 29 24   22  
 

5356 M zdravotnícky 
asistent 
(externá 
večerná 
forma ) 

48 63 55   55 54 

5371 H sanitár 
(externá 
večerná 
forma) 

48 50 48 - - 42 37 

Spolu  275 390 282 0 0 265 249 
 
 
      Škola má vypracovaný marketing propagácie školy a aj v školskom roku 2016/2017sme si  
kládli za cieľ zvýšenie, resp. udržanie záujmu žiakov o štúdium na našej škole. Školu 
a štúdium na škole sme prezentovali v printových periodikách, reklamou na veľkoplošných 
obrazovkách, na športových, kultúrnych či vzdelávacích aktivitách v meste i mimo mesta 
a tiež organizáciou dní otvorených dverí na vlastnej škole. 
 
 
 
 
IV.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  
 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Priemerný prospech za školu: 
 

2,25 2,08 2,07 2,07 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

102,04 104,4 96,69 96,02 

Priemerný počet 
neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka 
za školu: 

1,14 1,18 1,38 1,44 

Priemerný počet 
ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka 
za školu: 

100,09 103,23 95,31 94,58 
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Poznámka: 
Prospech a dochádzka žiakov sú oproti minulým rokom mierne zlepšené. Zvýšený počet 
neospravedlnených hodín spôsobili prevažne neklasifikovaní žiaci prvých ročníkov, ktorí 
plnili povinnú školskú dochádzku. 
 
 
 
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/2017 v študijných      
odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 
 

Prospech 
Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory zdravotnícky  asistent a masér 
Ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

1.  72 3 4,2 18 25,0 41 56,9 2 2,77 7729 107,34 321 4,45 

2.  58 2 3,4 12 20,7 36 62,1 4 6,89 8027 138,39 129 2,22 

3.  61 5 8,2 17 27,9 39 63,9 0 0 7490 122,78 69 1,13 

4.  74 3 4,1 13 17,6 58 78,4 0 0 8708 117,67 85 1,14 

Spolu 265 13 4,9 60 22,64 174 65,66 6 2,26 31954 120,58 604 2,27 

Poznámka: 5 žiakov bolo neklasifikovaných (žiaci prvých ročníkov). 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 
 Prospech Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 
s vyznamenaním veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut 
Ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

1.  42 5 11,90 15 35,71 22 52,38 0 0 4119 98.07 35 0,83 

2.  42 16 38,09 14 33,33 11 26,19 0 0 3885 92,50 10 0,23 

3.  36 11 30,55 16 44,44 9 25,0 0 0 2852 79,22 13 0,36 

Spolu 120 32 26,66 45 37,50 42 35,0 0 0 10856 90,45 58 0,48 

 
 
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme štúdia 
 Prospech Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 
s vyznamenaním veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory zdravotnícky záchranár PKŠ 
Ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

1.  15 1 6,66 9 60,0 4 26,7 1 6,66 1484 98,93 31 2,06 

2. 12 8 66,7 0 0 3 25,0 1 8,33 531 44,25 35 2,91 

Spolu 27 9 33,3 9 33.3 7 25,9 2 7,40 2015 74,62 66 2,44 

 
 
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 
v iných formách štúdia  
 Prospech 

Počet vymeškaných 
hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

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

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

1.  36 12 33,33 11 30,6 12 33,3 0 0 988 27,44 0 0 

2.  26 10 38,5 10 38,5 6 23,1 0 0 1135 43,65 0 0 

Spolu 62 22 35,5 21 33,9 18 29,0 0 0 2123 34,24 0 0 
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5. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2016/17 
v iných formách štúdia  
 Prospech Počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory sanitár – externá večerná forma (jednoročné štúdium) 
Ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

P
oč

et
 h

o
dí

n 

P
rie

m
e

r 
n

a 
ži

ak
a 

1.  28 17 60,7 7 25,0 4 14,3 0 0 599 21,39 0 0 

Spolu 28 17 60,7 7 25,0 4 14,3 0 0 599 21,39 0 0 

 
 
 
6. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 
Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
5371 H sanitár 0 19 0 1 0 7 0 1 0 28 

Celkom  0 19 0 1 0 7 0 1 0 28 
 
 
Mimoriadne obdobie (september 2017) 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5371 H sanitár 0 1 0 0 0 1 
Spolu  0 1 0 0 0 1 
 
 
7. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 
7.1 Celkové hodnotenie 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5356 6 zdravotnícky asistent 43 26 1 0 44 26 
5370 6 masér 21 0 6 0 27 0 
5315 N zdravotnícky 

záchranár 
11 0 0 0 11 0 

Spolu  75 26 7 0 82 26 
 
 
 Mimoriadne obdobie (september 2017) 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5356 M zdravotnícky asistent 3 0 2 0 5 
 

0 

5370 M masér 5 0 1 0 6 0 
Spolu  8 0 3 0 11 0 
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7.2 Externá časť MS  
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

v % 
Percentil 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

74 46,67 27,33 

Anglický jazyk 59 55,14 45,29 
Nemecký jazyk 8 47,7 57,68 
Poznámka: 7 žiaci nekonali EČ MS z CUJ (začlenení). 
 
7.3 Interná časť MS 
      - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie      
v % 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

74 60,08 

Anglický jazyk 59 67,97 
Nemecký jazyk 8 65,0 

Poznámka: 7 žiaci nekonali PFIČ MS  z CUJ (začlenení). 
 
7.4 Interná časť MS  
      - ústna časť  
Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 
1 

Počet žiakov 
s prospechom 
2 

Počet žiakov 
s prospechom 
3 

Počet žiakov 
s prospechom 
4 

Počet žiakov 
s prospechom 
5 

Priemerná 
známka 

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

10 20 31 8 1 2,57 

Anglický 
jazyk 

15 13 20 13 0 2,51 

Nemecký 
jazyk 

4 2 1 1 1 2,22 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

37 23 22 20 5 2,37 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

59 34 10 4 0 1,61 

 
 
8. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2016/2017 
Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali AS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 
8 0 5 0 9 0 0 0 22 0 

5325 Q diplomovaná 
všeobecná sestra 

8 0 2 0 4 0 0 0 14 0 

Celkom  16 0 7 0 13 0 0 0 36 0 
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V.  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

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

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné 
odbory - 
denné 
štúdium 
/SOŠ-
kategória 

Číslo 
schvaľovacej 
doložky MŠ 
SR  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

5356 M        
zdravotnícky 
asistent 

ŠVP 
(aktualizácia 
v roku 2016) 

2 50 2 40 2 45 2 47 8 182 

5370 M      
masér 

ŠVP                 
( aktualizácia 
v roku 2016) 

1 21 1 18 1 17 1 27 4 83 

5317 Q 
diplomovaný 
fyzioterapeut 
 

4181/1997-152 1 24 1 25 1 22 0 0 3 71 

5315 N 
zdravotnícky 
záchranár 
PKŠ 

ŠVP                          
(aktualizácia 
v roku 2016) 

1 15 1 12 0 0 0 0 2 27 

5325 Q 
diplomovaná 
všeobecná 
sestra 
 

ÚP 3000/2002-
42 

1 18 1 17 1 14 0 0 3 49 

Celkom 6 128 6 112 5 98 3 74 20 412 

 
Ostatné 
formy 
štúdia 
(externé- 
večerné 
štúdium)  

Číslo 
schvaľovacej 
doložky MŠ 
SR 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

5356 N 
zdravotnícky 
asistent 
PKŠ 

ŠVP  
(aktualizácia 
v roku 2016) 

2 36 2 26 0 0 0 0 4 62 

Celkom 2 36 2 26 0 0 0 0 4 62 
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Vzdelávacie  programy 
školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory 
Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 
ŠVP 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 
 

triedy  
 

žiaci 

5371 H sanitár 
ŠVP ( aktualizácia 
v roku 2016) 

2 28 0 0 0 0 2 28 

Celkom 2 28 0 0 0 0 2 28 

 
VI.  Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 
ďalšie štúdium 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2016/2017 podiel absolventov na trhu 
práce  

 
Pokračujú 
v štúdiu 
na VŠ 

Pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

Vojenská 
služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 
k 30.9.2017 

Nezamestnaní 
k 30.9.2017 

Celkom 

Počet žiakov v 
študijných 
odboroch 

21 20 0 79 20 145 

 
Počet žiakov 
v učebných  
odboroch 

0 3 0 25 0 28 

 
Spolu 

počet žiakov 21       23 0 104 20 (5 MD) 173 
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Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 
po ukončení školského roku 2016/2017 

Kód odboru s 
názvom 

Pokračujú v 
štúdiu 

Vojenská 
služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 
k 30.9.2017 

Nezamestnaní 
k 30.9.2017 

Celkom 

5356 6 
zdravotnícky 
asistent 

 
27 

 
0 

 
38 

 
5 (2 MD) 

 
72 

5370 6 masér 13 0 5 8 26 
5317 Q 
diplomovaný 
fyzioterapeut 

 
0 

 
0 

 
15 

 
5 (2 MD) 

 
22 

5325 Q 
diplomovaná 
všeobecná 
sestra 

 
0 

 
0 

 
13 

 
0 (1 MD) 

 
14 

5315 N 
zdravotnícky 
záchranár 

 
1 

 
0 

 
8 

 
2 

 
11 
 

5371 H sanitár 3 0 25 0 28 
 
Poznámka: 5 absolventov školy je na materskej dovolenke 
 
VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 9 56 80 57 13 15 230 46 
z toho žien: 8 50 74 54 12 9 207  

Kvalifika čná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 230 

z toho externých 189 
kvalifikovaných 230 

nekvalifikovaných 0 
doplňujúcich si kvalifikáciu  1 

s 1. kvalifikačnou skúškou 19 
s 2. kvalifikačnou skúškou 4 

s vedecko-akademickou hodnosťou 15 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 13,6 

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 
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2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 2 1 4 4 3 0 14 49 

z toho žien: 2 1 4 2 3 0 12 48 

 
Počet nepedagogických 
zamestnancov: 14 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 
so stredoškolským vzdelaním 7 

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

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

 
67,5 

 
64,5 

 
95,6 

 
3 

 
4,4 

Cudzí jazyk 119 119 100 0 0 
Prírodovedné  77 77 100 0 0 
Odborné  1323 1323 100 0 0 
Spolu  
 

1586,5 1583,5 99,81 3 0,19 

 
VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 
Názov osvedčenie, 

certifikátu 
Počet 

učiteľov 

Počet získaných 
kreditov na           

1 učiteľa 

Rigorózna skúška 
Prešovská univerzita    

v Prešove 
Diplom 1 

 
60 

 

I. atestácia 
Katolícka univerzita v 

Ružomberku 
Osvedčenie 1 

 
0 

 
Aktualizačné vzdelávanie – 
Prípravné atestačné 
vzdelávanie pred prvou 
atestáciou pre pedagogických 
zamestnancov 

MPC Bratislava Osvedčenie 1 

 
 
0 

I. atestácia 
Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave 

Osvedčenie 1 
 
0 

 

I. atestácia 
Prešovská univerzita v 

Prešove 
Osvedčenie 1 

 
0 

I. atestácia MPC Bratislava Osvedčenie 1 0 
Aktualizačné vzdelávanie – 
Správanie žiakov v škole 
a prevencia problémov s 

Educomp, Košice Osvedčenie 1 
 
 
7 
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disciplínou 
Aktualizačné vzdelávanie – 
Tvorba kontingenčnej tabuľky 
a kontingenčného grafu zo 
zadaných vstupných údajov 

SOFTIMEX, Lubeník Osvedčenie 1 

 
 

15 

 
Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 
zamestnancami  
Počet ped. 
zamestnancov , 
ktorí ešte nezískali 
kredity  

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov 
 do 30 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
 30 (priznaný 6% 
kreditný príplatok) 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
do 60 

Počet ped. 
zamestnancov 
s počtom kreditov  
60 (priznaný 12% 
kreditný príplatok)  

14 4 5 6 17 
 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 
P.č.  Názov súťaže Pri 

individuálnych 
súťažiacich 
meno žiaka 
a trieda 

Súťaž konaná 
dňa 

Krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

Medzinárodná  
úroveň 

1. Výtvarná súťaž – 
Červené stužky 
 

žiaci 1., 2., 3. 
ročníka 

december 2016  
nie 

 
áno 

 
nie 

2. Živá stužka – 
kampaň červené 
stužky  

žiaci 1., 2., 3. 
ročníka 

december 2016  
nie 
 

 
 áno 

 
nie 

3. SOČ III.A/ZA ž. 
Oršoľa, 
III.B/ZA ž. 
Mareková 
a Krchová 
III.A/ZA ž. 
Oršoľa 

07.04.2017 
 
26.04.2017 
29.04.2017 

áno 
 
nie 

nie 
 
áno 

nie 
 
nie 

4.  Olympiáda               
ľudských práv 

Mórová, I. MAS 8. 2. 2017  
áno 

 
nie 

 
nie 

5. Mladý digitálny        
Európan e-test 

15 žiakov              
druhých ročníkov

 
 9. 5.  2017 

 
nie 

 
nie 

 
áno 

6. Olympiáda          
v nemeckom jazyku 

 
P. Novotný        –
IV.B/ZA,  
okresné kolo                     
1. miesto 

                                          
12. 12.2016 
 

 
nie 
 
 

 
nie 
 

 
nie 
 

7. Olympiáda            
v anglickom jazyku 

 
P.  Štovčíková – 
IV.A/ZA, 
okresné kolo                  
3. miesto 

 
 
14. 12. 2016 

 
 
nie 

 
 
nie 

 
 
nie 
 

8.  Cezpoľný beh           
(okresné kolo) 
Košice 

Družstvo                             
chlapcov                  
postup na                
krajské 
 kolo,                       
D. Sláma                    

27.9.2016 nie nie nie 
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1.miesto,                         
III. MAS 

 
9. 

Cezpoľný beh                
(krajské kolo) 
Kysak 

Družstvo chlapcov 
5.miesto,  
D. Sláma              
1.miesto                            
- postup  

12.10.2016 áno nie nie 

10. Bedminton                    
žiakov SŠ 

Družstvo                
chlapcov 

17.10.2016 nie nie nie 

11. Cezpoľný beh          
(celoštátne kolo  
v Liptovskom           
Mikuláši) 

D. Sláma                
8.miesto 
III. MAS 

25.10.2016 nie áno nie 

12. Florbal chlapcov Družstvo               
chlapcov  

24.11.2016 nie nie nie 

13. Okresné kolo      
v orientačnom 
 behu  

D. Sláma                                       
III. MAS                           
1. miesto,                   
postup družstva  
chlapcov                            
a dievčat 

6.4.2017 nie nie nie 

14. Okresné kolo                        
v atletike 

D. Sláma                         
III. MAS                         
1. miesto 
 v behu na 3000 m,
R. Rebejová                     
3. miesto v skoku do
výšky                        
a vrhu guľou 
III. B/ZA 

25.4.2017 nie nie nie 

15. Krajské kolo                          
v atletike 

Dušan Sláma 2. miesto 
v behu na 3000m, 
R. Rebejová 3. miesto vrh 
guľou 

4.5. 2017 áno nie nie 

16. Krajské kolo      
v orientačnom 
behu (Košice) 

D. Sláma                   
miesto                   
a postup na           
celoštátne kolo 
Družstvo                
chlapcov                           
2. miesto 
 

24.5.2017 áno nie nie 

 
17. 

Celoslovenské                   
kolo 
v orientačnom behu 
( Piešťany) 
  

D. Sláma                               
2. miesto v     
 individuálnej           
súťaži  
III. MAS 

13-14. 6 .2017 nie áno nie 

18.  Športom pre ČS 72 žiakov 1.12.2016 nie áno nie 

Iné súťaže 
1. Súťaž prvej 

pomoci pod 
záštitou ASZŠ SR 
v Žiline 

ž. III.A,B/ZA  
Rebejová, 
Osmolská, 
Oršoľa 

13.06. 
a 14.06.2017 
5. miesto 

nie áno nie 

2. Celomestská súťaž 
prvej pomoci na 
OA Watsonova, 
KE 

ž. III.A,B/ZA  
Rebejová, 
Osmolská, 
Oršoľa 

31.05.2017 
2. miesto 

nie nie nie 
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3. Súťaž prvej 
pomoci pod 
záštitou ASZŠ SR 
na SZŠ sv. Bazila 
v Prešove  

ž. III.A,B/ZA  
Rebejová, 
Osmolská, 
Oršoľa 

20.04.2017 
2. miesto 

áno nie nie 

4. 5. ročník 
Celoslovenskej 
konferencie 
žiakov študijného 
odboru ZA 
v Banskej Bystrici 

ž. IV.A/ZA 
Kessiová, 
Vencelová 

05.04.2017 
účasť        

nie áno nie 

5. Práva detí očami 
detí 

M. Kuzmová 31.1.2017 nie zaslaná práca, 
žiačka dostala  
diplom 

nie 

6. Mať tak tri želania N. Nižníková 12. 4. 2017  zaslaná práca  
7. BI-FY-CHE-

MAT-INF 
Súťaž 
o najlepšieho 
prírodovedca 
školy 

3 triedy 
druhého 
ročníka 
II.A/ZA, 
II.B/ZA, II. 
MAS 

december  
2016 

triedna 
a školská 
úroveň 

nie nie 

8. Súťaž Spev bez 
hraníc 
Organizácia:  KE-
staré mesto 

A. Kramárová, 
IV. MAS 
1. miesto 

November 
 2016 

mestská  
úroveň 

nie nie 

9.  Rodina a základné 
ľudské 
právo na život – 
výtvarná 
súťaž 

Karafa J., 
Andrejková D., 
Kačmárová V., 
Stolárová K. - 
všetci  
III.MAS,  
Ontková E. – 
IV.B/ZA  

25.4.2017 nie áno nie 

 
 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy 
 

P.č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania 
(v médiach, účasť 
na konferenciách, 

výstavách) 

Počet zúčastnených 

1. Správna voľba povolania – 
príležitosť k úspechu 

11. a 12.10.2016 SOŠ Ostrovského, 
Košice 

4 žiaci 
6 vyučujúcich SZŠ 

2. Deň otvorených dverí 10.11.2016 SZŠ Kukučínova 40, 
Košice 

 Žiaci školy 
a pedagogickí 
zamestnanci 

3. Európsky deň rodičov a škôl  27.10.2016 ZŠ Lechkého, Košice 2 vyučujúci SZŠ 
  4 žiaci 

4. Správna voľba povolania – 
príležitosť k úspechu – burza SŠ 

18.10.2016 Gymnázium Gelnica 2 vyučujjúci SZŠ 
6 žiaci 

5. Pro Educo – fórum vzdelávania a 
inovácii 

29 11.- 01.12.2016 Spoločenský pavilón, 
Košice 

6 vyučujúcich SZŠ             
4 ž. 

6. Celoslovenská konferencia žiakov 
SZŠ v odbore ZA 

5.4.2016 SZŠ Banská Bystrica 1 vyučujúca SZŠ 
2 ž. 

7. Deň pre vaše zdravie 08.9.2016 KSK PhDr. Šimko 
6 žiakov 

8. MOST 2016 – Deň srdca 29.9.2016 Hypertesco Košice PhDr. Ivanová  
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6 žiakov 
9. Zaslanie letákov pre jednotlivé 

študijné odbory 4-ročného štúdia 
na ZŠ KSK a PSK 

október 2016 ŠVS v 
Michalovciach 

1 

10. Zaslanie letákov pre jednotlivé 
študijné odbory VOŠ a PKŠ na SŠ 
KSK a PSK 

október 2016 ŠVS v 
Michalovciach 

1 
 

11. Prezentácia možností štúdia na 
našej škole 

priebežne www.kukucinka.sk 4 

12. Propagácia školy  
a možností štúdia na nej na 
internete 

priebežne www.stredneskoly.eu 
www.zoznamskol.sk 
www.zoznamskol.eu 
www.stredne-
skoly.sk 

1 

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 
Príspevok školy 
(ak bol) 

Poznámka 

NUCEM. 
Zvyšovanie 
kvality 
vzdelávania na ZŠ 
a SŠ  s využitím 
elektronického 
testovania 

26110130546 - - materiálny prínos 
6996,00 eur, 
10 PC a programové 
vybavenie 

Dôvera – Nadácia 
pre deti 
Slovenska: 
Pomáhame 
seniorom 

ZPD 02-MVO-
075-2016 

- - 800,-- eur 

 
XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2016/2017  
      Na škole nebola vykonaná žiadna školská inšpekcia.  

 
XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
       
       V hodnotenom období boli vykonané  práce týkajúce sa údržby budovy školy: 

- pokrytie wifi signálom,   
- zásobníky na papierové utierky, 
- dvere 4 ks, 
- flipcharty, 
- šatňové skrine, 
- nábytok a PVC krytina do oddychovej zóny žiakov 
- maľovanie a oprava sokla v uč. č. 51 
- maľovanie oddychovej zóny pre žiakov školy 

  
Celková hodnota týchto prác činila 5898,37- eur. 
 
      Vybavenie odborných učební  a ostatných učební učebnými pomôckami (zdravotnícky 
materiál, chemikálie, hustoméry učebné pomôcky pre vyučovanie TSV, masážne stoličky, 
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barly, paravány, učebné pomôcky pre vyučovanie v študijnom odbore ZZ PKŠ, magnetofóny, 
učebnice, kyslíkový koncentrátor)  v celkovej sume  9664,05 eur. 
 
 
 
XIII. Údaje o finan čnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
     V hodnotenom období škola získala tieto dary: 

- finančný dar na výchovnovzdelávací proces                                                  700,--eur 
- finančný dar od RR RZ na zabezpečenie zakreslenia existujúceho stavu 

budovy školy                                                                                                 1 000,--eur 
-  finančný dar od RR RZ ako odmena pre žiakov školy                                      40,-- eur 
- finančný dar od RR RZ na zabezpečenie Dňa ošetrovateľstva a rehabilitácie   40,--eur 
- učebná pomôcka pre štud. odbory DFT a MAS od rodiča                                 98,60 eur 
- finančný dar od RR RZ na prenájom hygienických zariadení pre žiakov      1853,--eur 
- Knižná publikácia Chirurgické ošetrovateľstvo pre potreby praxe od 

PhDr. A. Hencovskej (50 ks)                                                                             625,--eur 
- finančný dar od RR RZ na poplatky pre žiakov na podujatí Burza SŠ              17,90 eur 
- nábytok do odbornej učebne prírod. predmetov, digitálne posuvné meradlo  

multimeter od RNDr. A. Marinčákovej                                                         1449,92 eur 
 
Celková hodnota:                                                                                         5824,42 eur 
 

 
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK  
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos, 
resp. 
nezáujem 
žiakov 

Miniexkurzia 8.9.16 
12.9.16 

Centrum športovej 
a preventívnej 
medicíny, UNLP Tr. 
SNP 1, KE 

PhDr. Pituchová, 
Mgr. Matušková 
 

20 
21 

prínos 

Miniexkurzia 9.9.16 
 
13.10.16 
14.10.16 

Hyperbarická komora 
a hospicové lôžka, 
VŠOÚG 

PhDr. Pituchová 
PhDr. Pajkošová, 
PhDr. Danková, 
PhD 
Mgr. Kavuličová, 
Mgr. Áronová 

20 
24 
24 

prínos 
 
 

Miniexkurzia 6.9.16 
7.9.16 
5.10.16 
6.10.16 

Národná transfúzna 
služba, Tr. SNP 1 

Mgr. Áronová, 
Mgr. 
Kočerginová, 
Mgr. Matušková 
Mgr. Antošová, 
PhDr. Danková, 
PhD. 
Mgr. Kavuličová 
PhDr. Pakošová 

45 
 

42 
16 
20 

prínos 

Miniexkurzia 8.9.16 
13.9.16 

Odd. fyziatrie, 
balneológie 

PhDr. Danková, 
PhD., Mgr. 

24 
17 

prínos 
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12.10.16 
13.10.16 

a liečebnej 
rehabilitácie, Pavilón 
zdravia, UNLP 
Rastislavova 43, KE 

Kavuličová, Mgr. 
Kočerginová 

16 
20 

Miniexkurzia 13.9.16 
14.9.16 

Logman dialyzačné 
centrum v Košiciach 

Mgr. Matušková 
PhDr. 
Mochnacká, 
PhDr. Ivanová 

21 
16 

prínos 

Exkurzia 16.9.16 Hospic Matky Terezy 
v Bardejovskej Novej 
Vsi 

PhDr. 
Mochnacká, 
PhDr. Ivanová 

36 prínos 

Miniexkurzia 19.9.16 ARCUS – ZpS a ŠZ, 
Skladná 4 

Mgr. Matušková 21 prínos 

Miniexkurzia  20.9.16 
28.9.16 
29.9.16 

Psychiatrické odd., 
UNLP Tr. SNP 1, KE 

Mgr. Matušková, 
Mgr. 
Helmeczyová 
Mgr. Kavuličová 
PhDr. Pajkošová, 
Mgr. Kočerginová 

21 
20 
16 

prínos 

Miniexkurzia 20.9.16 Úsek prevádzky 
stravovania 
a liečebnej výživy, 
LVN  

Mgr. Antošová 22 prínos 

Miniexkurzia 27.9.16 Odd. centrálnej 
dezinfekcie 
a sterilizácie, odd. 
urgentného príjmu 

Mgr. Antošová 17 prínos 

Miniexkurzia 28.9.16 
6.12.16 

Ústavná lekáreň 
UNLP Tr. SNP 1, KE 

Mgr. Kavuličová 16 
8 

prínos 

Miniexkurzia 12.10.16 
13.10.16 
5.12.16 

Klinika úrazovej 
chirurgie - sádrovňa, 
UNLP Rastislavova 
43, KE 

Mgr. Kavuličová 
PhDr. Pajkošová, 
Mgr. Kočerginová 

16 
20 
16 

prínos 

Miniexkurzia 5.10.16 
6.10.16 

Odd. laboratórnej 
medicíny, UNLP 

Mgr. Kavuličová 
PhDr. Pajkošová 

16 
20 

prínos 

Miniexkurzia 4.10.16 
5.10.16 

Odd. centrálnej 
dezinfekcie 
a sterilizácie, 
centrálna prípravovňa 
postelí, Klinika 
anesteziológie 
a intenzívnej 
medicíny, operačné 
sály, VÚSCH 

Mgr. 
Helmeczyová 

14 prínos 

Historicko-
literálna exkurzia 

4.10.16 Kežmarok ped. dozor PhDr. 
Pajkošová 

45 prínos 

Exkurzia 13.10.16 Odborný liečebný 
ústav psychiatrický, 
n.o. Predná hora 

ped. dozor PhDr. 
Danková, PhD. 

40 prínos 

Regionálny 
odborný seminár 

12.10.16 Regionálny odborný 
seminár sestier a PA, 
VÚSCH 

Mgr. 
Helmeczyová 
v spolupráci 
s RKSaPA KE 1 

6  prínos 

Miniexkurzia 21.9.16 Klinika ORL 
a chirurgie hlavy 
a krku, Očná klinika, 
UNLP 

PhDr. 
Mochnacká, 
PhDr. Ivanová, 
PhDr. 

16 prínos 
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Kovalčíková 
Miniexkurzia 22.9.16 Klinika plastickej 

a rekonštrukčnej 
chirurgie, 
stomatologická 
klinika, UNLP 

PhDr. 
Mochnacká, 
PhDr. Ivanová, 
PhDr. 
Kovalčíková 

16 prínos 

Miniexkurzia 23.9.16 Klinika infektológie 
a cestovnej medicíny, 
oddelenie urgentného 
príjmu, UNLP 

PhDr. 
Mochnacká, 
PhDr. Ivanová, 
PhDr. 
Kovalčíková 

16 prínos 

Exkurzia 13.-
17.12.16 

Všeobecná fakultná 
nemocnica, Vyššia 
odborná škola 
zdravotnícka na SZŠ, 
Rehabilitačná klinika 
Malvazinky, Praha 

PhDr. Pituchová, 
Mgr. Antošová 
v spolupráci 
s námestničkou 
pre 
ošetrovateľskú 
starostlivosť VFN 

47 prínos 

Miniexkurzia dec.16 Ústav anatómie LF 
UPJŠ v Košiciach 

Mgr. Antošová 
v spolupráci 
s MUDr. Matéffy 

16 prínos 

Celonárodná 
edukačno-
informatívna 
kampaň MOST 
2016 pri 
príležitosti 
Svetového dňa 
srdca 

29.09. Hypertesco, 
Trolejbusová ul., KE 

Ivanová 
v spolupráci  
so Slovenskou 
nadáciou srdca 
a RÚVZ Košice 

6 
 

 prínos 

Mosty bez bariér 14.9. SOŠ Príbenik v spolupráci s 
KSK 
PhDr. Pajkošová, 
Mgr. Antošová, 
dozor: PhDr. 
Čigášová, Mgr. 
Áronová 

50 prínos 

Správna voľba 
povolania – 
príležitosť 
k úspechu 
v Košiciach 
 
 
 
 
Správna voľba 
povolania – 
príležitosť 
k úspechu v GE 

11.10. 
12.10. 
 
 
 
 
 
18.10. 

SOŠ Ostrovského, 
KE 
 
 
 
 
 
 
Gymnázium, SNP 1 
Gelnica  

v spolupráci 
s KSK a mestom 
KE 
ped. dozor 
a prezentácia 
školy: 
PhDr. Danková, 
PhD.,  
PaedDr. 
Šusterová 
Mgr. Áronová, 
PhDr. Pajkošová, 
Mgr. Matušková, 
PhDr. Čigášová 
 
v spolupráci s 
KSK 
PhDr. Mochnacká 

4 
 
 
 
 
 
 
2 

prínos 
 
 
 
 
 
 
prínos 

10. ročník 
Európsky deň 
rodičov a škôl 

27.10. ZŠ Jána Lehkého, KE PhDr. Mochnacká 2 prínos 
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Pro Educo – 
fórum 
vzdelávania a 
inovácii 

29.11. až 
01.12. 

Spoločenský pavilón, 
KE 

PhDr. 
Kovalčíková, 
Mgr. Áronová 
ped. dozor 
a prezentácia 
školy: 
PhDr. Pituchová, 
Mgr. Matušková, 
PhDr. Pajkošová, 
Mgr. Kavuličová 

4 
 

prínos 

Deň otvorených 
dverí 

10.11. 
 

SZŠ Kukučínova 40, 
KE 

PhDr. Pituchová 
v spolupráci 
s Mgr. 
Helmeczyová, 
Mgr. Antošová, 
Mgr. Matušková, 
ped. dozor: PhDr. 
Danková, PhD.,  
Mgr. 
Kočerginová, 
Mgr. Matušková, 
PhDr. Čigášová 

všetci žiaci školy a 
verejnosť 

prínos 

Kampaň boja 
proti AIDS 
Medzinárodný 
deň predčasne 
narodených detí 

10.11.16 
16.11.16 

SZŠ Kukučínova 40, 
KE 

MUDr. 
Kolárovská 
PhDr. Čigášová 

všetci žiaci školy  
a verejnosť 

prínos 

Súťaž Florence 
roka 2016 

1.polrok SZŠ Kukučínova 40, 
KE 

PhDr. Pituchová 
v spolupráci so 
spoločnosťou 
Svet zdravia 

16 ž. prínos 

Miniexkurzia 28.02. Oddelenie centrálnej 
dezinfekcie 
a sterilizácie, UNLP 
Tr. SNP 1, KE 

PhDr. Pituchová 
Mgr. Matušková 

ž. 25 I.B/ZA prínos 

Projekt CLIL 24.03. 
 
 
21.04. 
 
11.05. 

SZŠ Kukučínova 40, 
KE – triedne kolo 
 
 
Triedne kolo 
 
Školské kolo 

MUDr. 
Kolárovská 
v spolupráci 
s Mgr. Áronovou 
a Mgr. 
Kavuličovou 
 
MUDr. 
Kolárovská 
v spolupráci 
s Mgr. 
Matuškovou 
 

ž. 21 III.B/ZA 
 
 

ž. 24 III.A/ZA 

prínos 

Celoslovenská 
konferencia 
žiakov študijného 
odboru ZA 
(5.ročník) 

05.04. SZŠ v Banskej 
Bystrici 

MUDr. 
Kolárovská 

2 ž. IV.A/ZA prínos 

Olympiáda 
z anatómie 
a fyziológie  

24.04. až 
26.04. 
04.05. 

SZŠ Kukučínova 40, 
KE – triedne kolá 
 
Školské kolo 

MUDr. 
Kolárovská 

40 II.A,B/ZA 
45 III.A,B/ZA 
47 IV.A,B/ZA 

prínos 
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Prednáška na 
tému Astma 
bronchiale 

04.04. ZpS a ŠZ Arcus, 
Skladná 4, Košice 

PhDr. Ivanová ž. 14 III.DVS prínos 

Prednáška na 
tému Starostlivosť 
o predčasne 
narodené deti 

10.04. SZŠ Kukučínova 40, 
KE 

PhDr. Čigášová ž. 49 I.,II.,III.DVS prínos 

Miniexkurzia 25.04. 
28.04. 

JIS IV. Interná 
klinika 
Prijímacia kancelária 
OAIM a OP sály, 
UNLP Rastislavova 
43,KE 

Mgr. Kavuličová ž. 13 II.B/ZA/V prínos 

Miniexkurzia 28.04. OP sála 
Gynekologicko-
pôrodníckej kliniky 
UNLP Tr. SNP 1, KE 

PhDr. Pituchová ž. 6 IV.A/ZA prínos 

Miniexkurzia 09.05. Centrálna 
prípravovňa postelí 
VÚSCH Ondavská 8, 
KE 

PhDr. Pituchová 
Mgr. Matušková 

ž. 25 I.B/ZA prínos 

Prednáška na 
tému Slovenská 
komora MTP 

03.05. 
04.05. 

SZŠ Kukučínova 40, 
KE 

PhDr. Pituchová 
v spolupráci 
s prezidentkou 
regionálnej 
komory MTP 
v Košiciach p. 
Lazárovou 

ž. 47 IV.A,B/ZA 
ž.26 II.A,B/ZA/V 

ž. 28 I.A,B/SA 

prínos 

Deň 
ošetrovateľstva 
a rehabilitácie  

16.05. SOŠ technická, 
Kukučínova 23, KE 

PhDr. Pituchová 
v spolupráci 
s PhDr. 
Dluhošovou a 
Mgr. 
Böszörményiovou
, PhDr. 
Mochnackou, 
Mgr. 
Helmeczyovou, 
Mgr. Antošovou 
a Mgr. 
Matuškovou 

ž. 49 I.,II.,III.DVS prínos 

Prednáška na 
tému Slovenská 
komora SaPA 

17.05. Neurologická klinika, 
UNLP Tr. SNP 1, KE 

PhDr. Mochnacká 
v spolupráci 
s prezidentkou 
regionálnej 
komory SaPA KE 
1 Mgr. 
Červeňákovou 

14 ž. III.DVS prínos 

Prednáška na 
tému Hygiena rúk 
v zdravotníckych 
zariadeniach 

22.05. SZŠ Kukučínova 40, 
KE 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci 
s RÚVZ KE 

ž. 45 III.A,B/ZA prínos 

Miniexkurzia 12.06. 
 
 
26.06. 

Oddelenie centrálnej 
dezinfekcie 
a sterilizácie, I. 
Chirurgická klinika, 
odd.14.E, I.KAIM 

PhDr. Mochnacká 
PhDr. Pajkošová 

ž. 19 I.B/ZA/V prínos 
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UNLP Tr. SNP 1, KE 
Dialyzačné centrum 
Logman, a.s. v KE 

Pracovné zošity 
pre seniorov na 
tréning pamäte 
a ergonomické 
cvičenia 

28.06. ZpS a ŠZ Arcus, 
Skladná 4, KE 

Mgr. 
Böszörményiová 
v spolupráci so 
ZpS a ŠZ Arcus 
a poisťovňou 
Dôvera - projekt 

 prínos 

Preškolenie ZA 
podľa vyhlášky 
MZ SR č. 
584/2008 
a 28/2017 

máj 
jún 
júl - testy 

SZŠ Kukučínova 40, 
KE – teoretická časť 
VÚSCH, a.s. 
Ondavská 8, KE – 
praktická časť 

PhDr. Dluhošová 
v spolupráci 
s riaditeľkou 
Úseku 
ošetrovateľstva 
PhDr. 
Kotuličovou, 
MPH. – praktická 
časť 
a v spolupráci s 
Mgr. 
Böszörményiovou
, PhDr. 
Mochnackou, 
Mgr. Áronovou, 
Mgr. Antošovou, 
Mgr. Kavuličovou 
a PaedDr. 
Šusteerovou 

11 
42 

prínos 

Miniexkurzie september 
2016 

NTS, UNLP,  
Tr. SNP 1  

SZŠ  
Kukučínova 40, 
KE 

13 ž II.ZZ-PKŠ prínos 

 október 
2016 
 

VZZS ATE 
-areál UN LP Košice 
Vrtuľníková 
záchranná  
zdravotná služba/ 
 

SZŠ  
Kukučínova 40, 
KE 
 

18 ž I.ZZ-PKŠ 
 

prínos 

 november 
2016 

Falck Academy 
 s.r.o 

SZŠ Kukučínova 
40, KE 

13 ž II.ZZ-PKŠ prínos 

Zahraničná 
odborná exkurzia  

13.-17. 12. 
2017 

Všeobecní fakultní 
nemocnica Praha, 
Vyšší odborní 
škola  
zdravotnicka  
a Střední  
zdravotnicka  
škola v Prahe 

SZŠ Kukučínova 
40, KE 

vybraní žiaci školy prínos 

Prednáška na 
tému Osobná 
asistencia 

16.  9.2016 SZŠ Kukučínova 40 Mgr. Tresová 31 žiakov I. DFT prínos 

Exkurzia 
Psychiatrická 
liečebňa S. 
Bluma, Plešivec 

13. 10. 
2016 

Psychiatrická 
liečebňa S. Bluma, 
Plešivec 

Mgr. Kuželová 
Mgr. Tresová 

27 žiakov IV. MAS 
 

prínos 

Miniexkurzia do 
Červeného kríža 

2. 11. 2016 Červený kríž, 
Komenského 19, 
Košice 

Mgr. Kuželová  
PhDr. Šimko 

22 žiakov III. DFT prínos 
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Miniexkurzia 
Centrum Liberta 

2. 11. 2016 Centrum Liberta, 
Cimborková 1, 
Košice 

Mgr. Kuželová  
PhDr. Šimko 

22 žiakov III. DFT prínos 

Miniexkurzia - 
LUX n. o.  

24. 11. 
2016 

ZSS LUX n. o. 
Opatovská cesta 97 

Mgr. Tresová 
Mgr. Kuželová 

27 žiakov  IV. 
MAS 

prínos 

IX. Deň 
fyzioterapeutov 

23.-24. 9. 
2016 

Hotel Centrum, KE PhDr. Šimko 
PhDr. Moudrá 

1 žiak III. DFT - 
aktívna účasť - 

prednáška 

prínos 

Exkurzia do 
Všeobecnej 
fakultnej 
nemocnice v 
Prahe a 
Rehabilitačnej 
kliniky 
Malvazinky 

13. -17. 12. 
2016 

Praha, Česká 
republika 

PhDr. Šimko 
PhDr. Moudrá 

17 žiakov I. DFT 
7 žiakov II. DFT 
1 žiak III. DFT 

prínos 

Miniexkurzia 
Centrum Liberta 

24. 3. 2017 Centrum Liberta, 
Cimborková 1, 
Košice 

PhDr. Moudrá 
Mgr. Kvokačková 

25 žiakov II. DFT prínos 

Exkurzia - 
Centrum 
Ortopedickej 
protetiky 

24. 3. 2017 Centrum 
Ortopedickej 
protetiky, 
Rastislavova 77, 
Košice 

PhDr. Moudrá 
Mgr. Kvokačková 

25 žiakov II. DFT prínos 

XV. Košické 
vertebrologické 
dni – konferencia 
s medzinárodnou 
účasťou 

27. -28. 4. 
2017 

Technická univerzita, 
Aula Maxima, Letná 
6, Košice 

PhDr. Moudrá 
PhDr. Šimko  
Mgr. Kvokačková 

25 žiakov II. DFT 
22 žiakov III. DFT 

prínos 

Exkurzia - 
Šrobárov ústav 
DTaRCH - Dolný 
Smokovec 

24. 5. 2017 Šrobárov ústav 
DTaRCH - Dolný 
Smokovec 

PhDr. Šimko 
 

22 žiakov III. DFT prínos 

Projekt CLIL priebežne 
(tr. kolo 
20. 4. 2017 
šk. kolo 
11. 5. 
2017) 

SZŠ – Kukučínova 
40, KE 

PhDr. Šimko 
Mgr. Tresová 

17 žiakov III.MAS prínos 

Absolventské 
práce (AP) 

priebežne SZŠ – Kukučínova 
40, KE 

všetky členky PK 
MAS a DFT ako 
konzultanti  

22  žiakov III.DFT  

Uplatňovanie 
cieľov 
environmentálnej 
výchovy 
v prírodovedných 
predmetoch 

Predmety 
BIO, FYZ, 
CHE, INF, 
MAT 
I., II., III. , 
IV. ročník 
január – 
december 
2016 
 

SZŠ, Kukučínova 40, 
KE 

SZŠ  rozvíjať 
environm
entálne  
cítenie 
Beseda 
na tému:  
Ochrana 
prírody 

Finančná 
gramotnosť 

IV.A/ZA 
IV.MAS 
október 
2016 

NUCEM NUCEM 27 uplatniť 
medzipre
dmetové 
 vzťahy 
OBN 
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a MAT 
e-test 

Čitateľská 
gramotnosť 

II.A/ZA 
II. MAS 
október 
2016 

NUCEM NUCEM 25 medzi- 
predme-
tové 
vzťahy 
 INF 
a OBN  
e-test 
 
 

Finančná 
olympiáda 

II. ročník  
IV. ročník 
november 
december 
2016 

SZŠ Nadácia  
PARTNERS 

45 rozširo-
vať 
vedomo-
sti  
z finanč-
nej 
gramot-
nosti 
 
test 

GS 2017 SJL IV.A/ZA, 
IV.B/ZA 
14. február 
2017 

NUCEM NUCEM 19 medzi-
predme-
tové 
vzťahy 
 INF 
a SJL  
e-test 

Digitálny Európan žiaci 
druhého 
ročníka 
9. máj 
2017 

NUCEM NUCEM 15 medzi-
predme-
tové 
vzťahy 
 INF 
a OBN  
e-test 

Zabezpečenie 
spätnej väzby 
medzi 
zamestnávateľmi 
a SZŠ, 
Kukučínova 40, 
Košice ohľadne 
identifikácie 
pripravenosti 
absolventov našej 
školy a ich 
uplatnenia na trhu 
práce, formou 
ankety 

marec – 
apríl 2017 

zdravotnícke 
zariadenia 

výchovný poradca 33 pracovísk 

prínos   
Identifi-

kácia 
priprave-

nosti 
absol-
ventov 
našej 
školy 
a ich 

uplatne-
nia na 
trhu 
práce 

Prezentácia 
výsledkov 
vedeniu školy 
a pedagogickému 
zboru ohľadne 
identifikácie 
pripravenosti 
absolventov našej 
školy a ich 

12.06.2017 
Stredná zdravotnícka 
škola, Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
 

vedenie školy, 
pedagogický zbor 

prínos 
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uplatnenia na trhu 
práce 
Celomestská súťaž družstiev
prvej pomoci 

31.5.2017 OA Watsonova, KE SČK 11 žiakov prínos                
2. miesto 

Vzdelávacia akcia                 
prvej pomoci  

12.4. 2017 SČK – KE - mesto SČK 2 žiačky  

Vysielanie            v 
školskom rozhlase –
HIV/AIDS 

24.11.2016 SZŠ Kukučínova.40, 
Košice 

MUDr. 
A. Kolárovská 

všetci žiaci  
školy 

prínos 

 Premietanie DVD 
s tématikou ČS - HIV/AIDS

december 2016SZŠ Kukučínova. 
Košice 

Mgr. 
G. Rešetárová 

40 žiakov prínos 

Prednáška o knihe               
G. Chapmana                        
5 jazykov  
lásky 

10.4. 2017 SZŠ Kukučínova 40, 
Košice 

MUDr. 
A. Kolárovská 

40 žiakov prínos 

 Prednáška                          
Starostlivosť o         
 predčasne 
 narodené deti          
a poslanie OZ            
Malíček 

10.4.2017 SZŠ Kukučínova 40, 
Košice 

PhDr.  
I. Čigášová 

50 žiakov prínos 

 
 
 Koncepcia rozvoja športu 
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organi
-zátor 
 

Počet 
zúčast.
žiakov 

Prínos, resp. 
nezáujem žiakov 

Regionálne kolo orientačného behu 6.4.2017 SZŠ, Kukučínova  
40, Košice 

SZŠ Kukuč4ž I.ZZ-PKŠ
4ž II.ZZ-
-rozhodcovia

prínos 

Beh zdravia 12.9.2016 Rekreačné                
stredisko Anička ,              
KE 

CVČ KE,
 

  3 1.miesto D. Sláma         
prínos 
 

Základné kolo vo volejbale  
dievčat 

7.10.2016 SZŠ, Kukučínova 
40, KE 

CVC KE,
 

10 1.miesto, prínos 
 

Základné kolo vo futsale  
dievčat 

11.10.2016 HA, Košice CVČ KE, 9 2.miesto, prínos 

Základné kolo vo volejbale  
chlapcov 

13.10.2016 SZŠ, Kukučínova 40,
Košice 

CVČ KE, 10 3.miesto, prínos 

Základné kolo vo futsale  
chlapcov 

26.10.2016 SOŠ Šaca  
Košice 

CVČ KE,
 

10 4.miesto, prínos 

Semifinále vo volejbale dievčat 8.11.2016 OA ,Watsonová ul.,
Košice 

CVC KE,
 

10 3.miesto, prínos 
 

Zákl. kolo DSS v bedmintone  
chlapcov 

15.11.2016 SOŠ želež. 
Košice 

CVČ KE 
 

3 prínos, 

Zákl. kolo DSS v bedmintone  
dievčat 

16.11.2016 SOŠ želež. 
Košice 

CVČ KE 
 

2 prínos, 

Plavecká olympiáda KSK 1.12.2016 SOŠ Šaca 
Košice 

CVČ KE, 6 prínos 

Základné kolo vo florbale  
dievčat 
 
Základné kolo v basketbale  
dievčat 

17.1. 2017 
 
 
1.2.2017 

SOŠ Ostrovského, KE
 
 
Gymnázium park  
mládeže, KE 

CVČ KE 10 
 
 
10 

1.miesto 
 
 
3.miesto, prínos 

Základné kolo v basketbale  
chlapcov 

23.2.2017 Gymnázium park  
mládeže, KE 

CVČ KE 10 2.miesto, postup do semifinále
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Základné kolo v nohejbale  
chlapcov 

 
22.3.2017 

 
SOŠ Ostrovského,     
Košice 

 
CVČ KE 

 
4 

 
4.miesto, prínos 

Semifinále vo florbale dievčat 27.3.2017 OA Watsonová, KECVČ KE 10 3.miesto, prínos 
Semifinále vo basketbale  
chlapcov 

31. 3. 2017 Gym. Alejová CVČ KE 10 3.miesto, prínos 

Aktivity so žiakmi školy 
           (uviesť názov aktivity, dátum a kto sa tejto aktivity zúčastnil) 

-   XXVI. ro čník „Behu o cenu starostu MČ KE – Juh, 26.9.2016, kategória chlapci 17 – 19 roční ( trať 3 x 
740 m ) 1. miesto Dušan Sláma a 2. miesto Peter Novotný, kategória dievčatá 15 – 16 ročné (trať  740 m ) 1. 
miesto Radka Šemšáková  

-   City Run – non-stop beh na bežiacom páse: 3.5.2017,  30 žiakov 
-   Štvorylka chlapcov a dievčat,  19.5.2017, 80 žiakov. 
-   Jarný kros pod hradom 22. 3. 2017, III.DFT 
-   Návšteva a skupinové cvičenia v crossfitovej telocvični so žiakmi.  
-   Organizácia a zapojenie žiakov do športovej časti v kampani „ červené stužky“- medzitriedny volejbalový turnaj 

 
  
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos, 
resp. 
nezáujem 
žiakov 

 
Zdravý úsmev – Road 
show 

08.09.16 OC Aupark, 
Košice 

PhDr. Pajkošová 
v spolupráci so 
spoločnosťou Orbit 

45 žiakov prínos 

Dobrovoľnícka 
kvapka krvi 

19.09.16 Národná 
transfúzna 
služba, Tr. 
SNP 1, KE 

PaedDr. Šusterová 
v spolupráci s NTS 

15 žiakov prínos 

22.ročník Študentskej 
kvapky krvi  
Mobilný odber krvi 

17.10.- 
27.10.16 
25.10.16 

Národná 
transfúzna 
služba, Tr. 
SNP 1, KE 

PaedDr. Šusterová 
v spolupráci s NTS 

24 žiakov prínos 

Návrh na projekt – 
pracovné zošity 
a ergoterapeutické 
aktivity pre seniorov 

november SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

Mgr. Böszörményiová 
v spolupráci 
s poisťovňou Dôvera – 
grantový program 

 prínos 

SOČ – príprava na 
školské kolo (23.02.) 

priebežne SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

PhDr. Pajkošová, Mgr. 
Helmeczyová, PhDr. 
Kovalčíková, Mgr. 
Kavuličová, MUDr. 
Kolárovská, PaedDr. 
Šusterová 

10 žiakov 
 

prínos 

Svetový deň boja 
proti  
HIV/AIDS 

01.12.16 Gymnázium 
sv. Františka v 
Žiline 

MUDr. Kolárovská 2 žiaci prínos 

Zdravotná výchova sept. až 
november 

ZŠ 
Krosnianska, 
ZŠ Gemerská,  
MŠ Jenisejská, 
MŠ 
Muškátová 

Mgr. Matušková, PhDr. 
Pituchová, PhDr. 
Čigášová 

17 žiakov prínos 
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CLIL - príprava na 
školské kolo 

priebežne SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

MUDr. Kolárovská, 
Mgr. Matušková, Mgr. 
Helmeczyová, Mgr. 
Kavuličová, Mgr. 
Áronová 

45 žiakov 
 
 

prínos 

Príspevok do 
školského rozhlasu na 
tému: 
Dobrovoľníctvo, 
Modrá nezábudka, 
Úsmev ako dar 

14.09.16 
06.10.16 
05.12.16 

SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

PaedDr. Šusterová všetci žiaci 
školy 

prínos 

Príspevok do 
školského rozhlasu na 
tému Chrípka, ako 
chrípke predchádzať 

30.11.16 
21.12.16 

SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

PhDr. Ivanová všetci žiaci 
školy 

prínos 

Príspevok do 
školského rozhlasu na 
tému kampaň 
Červené stužky 2016 

24.11.16 SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

MUDr. Kolárovská všetci žiaci 
školy 

prínos 

Valentínska kvapka 
krvi „Poď, budem Ťa 
držať za ruku“ 

13.02. a 24.02. NTS Tr. SNP 
1, KE 

PaedDr. Šusterová 
v spolupráci s NTS 

20 žiakov, 
z toho 5 
prodarcovia 

prínos 

Udelenie ocenení 
darcom krvi 

14.02. Miestny úrad, 
Smetanová 
ulica, KE 

PaedDr. Šusterová 
v spolupráci so 
starostom MČ KE Juh 
JUDr. Hlinkom 

5 žiakov prínos 

Aktivity zamerané na 
správny životný štýl 

20.05. Kulturpark, 
KE 

PaedDr. Šusterová 
v spolupráci so SČK 
a firmou Omicron 

1 žiačka 
III.B/ZA 

prínos 

Zdravotnícke hliadky: 

Beh o cenu starostu 
MČ Košice Juh 

26.09. 16 Športovo 
zábavný areál 
Alejová 2, KE 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci s MÚ MČ 
Košice Juh 

2 prínos 

Regionálne kolo 
cezpoľného behu 
Anička 

27.09.16 SOŠ J. 
Bocatia, KE 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci s SOŠ J. 
Bocatia 

2 prínos 

Projekt MOST 2016 29.09.16 Hypermarket 
Tesco Košice, 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci s so 
Slovenskou nadáciou 
srdca 

4 prínos 

Majstrovstvá vo 
futbale 

05.10.16 atletický 
štadión TU 
Košice 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci s TU 

2 prínos 

European Girls 
Basketball League 

16.-18.12.16 
31.3. až 2.04. 
14.4. až 16.4. 

Športová hala 
Angels aréna 

PhDr. Ivanová 6 
6 
6 

prínos 

Univerzitný 
charitatívny beh 
o pohár dekanky 
Hutníckej fakulty TU 

04.04.17 Atletický 
štadión TU, 
Watsonova 4, 
KE 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci s TU 

6 prínos 

Regionálne kolo SŠ 
v orientačnom behu 

06.04.17 ZŠ Kežmarská PhDr. Ivanová 
v spolupráci so ZŠ  

4 prínos 

Futsalový turnaj 25.04.17 
02.05.17 

KE Barca 
Atletický 
štadión TU 

PhDr. Ivanová 
v spolupráci so 
Športovým gymnáziom 
tr. SNP 104, KE 

2  
6 

prínos 
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Regionálna 
kvalifikácia univerzít 
– Futsalový turnaj 

26.04.17 Atletický 
štadión TU, 
Watsonova 4, 
KE 

PhDr.I.  Ivanová 
v spolupráci s TU  

2 prínos 

Pohár dekana 
Strojníckej fakulty 
TU – Futsalový 
turnaj 

03.05.17 Atletický 
štadión TU, 
Watsonova 4, 
KE 

PhDr. I. Ivanová 
v spolupráci s TU  

2 prínos 

Okresné kolo 
v malom futbale 
mladších žiakov ZŠ 
MC Donald´s Cap 

09.05.17 
11.05.17 
12.05.17 

ZŠ Považská 
12, KE 
ZŠ 
Masarykova 
19/A, KE 
Ihrisko 
Galaktik, KE 
ZŠ Ľ. Fullu, 
Maurerova 21 

PhDr.I.  Ivanová 
v spolupráci s CVČ, 
Popradská 86, KE 

2 
4 
2 
 

prínos 

Míľa pre mamu 13.05.17 Kulturpark, 
KE 

PhDr.i.  Ivanová 
v spolupráci 
s Materským centrom 
Stonožka 

2 prínos 

Celoslovenské finále 
univerzít vo futsale 

15.05.17 Športová hala 
Angels aréna 

PhDr. I. Ivanová 
v spolupráci s TU  

2 prínos 

Majstrovstvá SR 
v basketbale – 
mládežnícke 
kategórie 

19.05.17 
20.05.17 
 
21.05.17 
 
26.05.17 
27.05.17 
28.05.17 

Športová hala 
Čermeľská  
Športová hala 
Angels aréna 
Športová hala 
SOU 
Železničné 
Športová hala 
Čermeľská 
Športová hala 
Angels Aréna 

PhDr. I. Ivanová 
v spolupráci s Young 
Angels Academy 

4 
4 
 
4 
 
2 
6 
6 

prínos 

Okresné kolo 
v atletike žiakov ZŠ 

30.05.17 
31.05.17 

Atletický 
štadión TU, 
Watsonova 4, 
KE 

PhDr. I. Ivanová 
v spolupráci s CVČ, 
Popradská 86, KE 

2 
2 

prínos 

Školská športová liga 
– finálový turnaj ZŠ 

21.06.17 
22.06.17 

ZŠ 
Bukovecká, 
KE 
ZŠ 
Trebišovská, 
KE 

PhDr. I. Ivanová 
v spolupráci 
s Magistrátom mesta 
Košice 

2 
2 

prínos 

Evakuácia Košice 
2016 

20. 10. 2016 Dopravný 
podnik 
Košice-
Bardejovska, 
KE 

Centrum  
krízového 
riadenia Košice 
Mesto Košice 

35 žiakov 
7 ž.DFT 
1ž.DVS 
27ž.ZZ 

prof.  
príprava  
žiakov na 
výkon 
povolania 
pre ZZ 
prínos pre 
ostat. 
žiakov 

Človek a jeho zdravie 16.10. 2016 SZŠ, 
Moyzesova ul. 
 Košice 

SZŠ Moyzesova  
 Košice 

2ž /II.ZZ-
PKŠ/ 

prínos 
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Základy 
pooskytovania prvej 
pomoc  
– edukácia detí 

12.11.2016 MŠ, 
Muškátová 7, 
KE 

SZŠ Kukučínova 40 
MŠ Muškátová 7 
V spolupráci s 
Falck Academy s.r.o. 

3 ž. /II.ZZ-
PKŠ/ 

prínos 

Modrá hviezda 
Košickej záchranky 
2017 
- 7. ročník súťaže 
dvojčlenných 
posádok  
záchrannej zdravotnej 
služby /regióny:  
Spiš a okolie, 
Michalovce a okolie, 
Košice  
a okolie, Prešov 
a okolie, Poprad 
a okolie/ 

14.1-
16.1.2017 
14.2.-
16.2.2017 
14.3-
16.3.2017 
19.4. -
 21.4.2017 
22.5.-
24.5.2017 

ZS Košice,  
Rastislavova 
43 

ZS Košice,  
Rastislavova 43 

1 ZZ-PKŠ /8ž/ 
II.ZZ-PKŠ 

/13ž/ 
 
 

prof.  
príprava  
žiakov na 
výkon 
povolania 

Edukácia žiakov – 
zubných asistentov 

7.2.2017 SZŠ, 
Moyzesova,  
Košice 

SZŠ Moyzesova,  
Košice 

II.ZZ-PKŠ 
/2ž/ 

prínos 

Edukácia žiakov 4.5.2017 Gymnázium  
Moldava nad 
Bodvou 

Gymnázium  
Moldava nad 
Bodvou 

II.ZZ-PKŠ 
/2ž/ 

prínos 

Súťaž mladých 
záchranárov civilnej 
ochrany 
/okresné kolo/ 

10.5.2017 CVČ Domino 
KE 

Okresný úrad 
Košice v spolupráci 
s 
CVČ Domino 
Mesto Košice 

II.ZZ-PKŠ 
/2ž/ 

- rozhodca 
II.ZZ-PKŠ 

/2ž/ 
- zdravotnícka  

hliadka 

prínos 

celomestská súťaž 
Družstiev mladých 
zdravotníkov I. a II. 
stupňa ZŠ 

23.5.2017 Spojená škola 
sv. košických 
mučeníkov, 
Čordákova 50,  
Košice  

ÚzS SČK  
Košice 

5ž II.ZZ-PKŠ 
rozhodcovia 

 

prínos 

Celomestská súťaž 
Družstiev prvej 
pomoci  
mládeže SŠ 

31. mája 2016 OA, 
Watsonova 61, 
KE 

ÚzS SČK  
Košice 

3 ž I.ZZ-PKŠ 
2ž II-PKŠ 

rozhodcovia 
 

Prínos 

Branno-športový deň 
zamestnancov Úradu 
KSK- edukácia 
prítomných 
o zásadách prvej  
pomoci a 
demonštrovanie 
ukážok  

19.5.2017 Škola 
v prírode  
Kysak 

KSK  2 žiaci  
II.ZZ-PKŠ 

 

Prínos 

Krúžková činnosť Ži 
športom a kultúrou 

celý rok podľa 
programu 

PhDr. D.  Šimko 
PhDr.A.  Moudrá 

45 žiakov prínos 

Deň pre Vaše zdravie 8. 9. 2016 KSK PhDr. D. Šimko 6 žiaci DFT prínos 

Druhý ročník Beh 
fyzioterapeutov 

18. 9. 2016 Lesopark 
Furča, Košice 

PhDr. D. Šimko 15 žiaci I. 
DFT 

prínos 

Deň zdravia pre 
zamestnancov 
Slovenskej pošty 

29. 9. 2016 Slovenská 
pošta, KE 

Mgr. S. Kuželová 6 žiaci IV. 
MAS 

prínos 
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(VšZP) 

Správne voľba 
povolania, Gelnica 

18. 10. 2016 Gymnázium 
SNP 1, 
Gelnica 

PhDr. Šimko 2 žiaci IV. 
MAS 

prínos 

Európsky deň rodičov 
a školy 

27. 10. 2016 ZŠ Lechkého, 
ul. Jána Pavla 
II 

PhDr.  D. Šimko 1 žiak IV. 
MAS 

prínos 

Dongobesh, Darujte 
farby pre žiakov 

November 
2016 
December 
2016 

SZŠ, 
Kukučínova 
40, KE 

Mgr.S.  Kuželová žiaci školy 
120 

prínos 

„Ranná káva“ vo 
VSE 

15. 5. 2017 VSE Hollého 
3, Košice 

Mgr.S.  Kuželová 3 žiaci III. 
DFT 

prínos 

Beseda v Únii 
nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

február 2017 
máj 2017 

Únia 
nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska, 
Park obrancov 
mieru 1, KE 

PaedDr.D.  Filipová 
Mgr. I. Kvokačková 
 

25 žiakov 
I.DFT 

17 žiakov III. 
MAS 

prínos 

Deň ošetrovateľstva a 
rehabilitácie 

16. 5. 2017 SOŠ 
technická, 
Kukučínova 
23, KE 

PhDr.A.  Moudrá- 
organizátor 
Mgr.D.  Tresová 
Mgr.I.  Kvokačková 
Mgr.S.  Kuželová 

aktívne: 7 
žiakov 

pasívne: žiaci 
I. - III. roč. 

DFT 
+ 2 žiaci III. 

MAS 

prínos 

Beseda v Centre pre 
liečbu drogových 
závislostí 

 14. 6. 2017 Centrum pre 
liečbu 
drogových 
záležitostí, 
Skladná 2, KE 

PaedDr. D. Filipová 25 žiakov I. 
DFT 

prínos 

Exkurzia do Levoče 
a na Spišský hrad  
 (Terra incognita) 

5.10.2016 Levoča, Sp. 
hrad 

SZŠ, KE 44 prínos, 
zaujal  
hrad a 
knižnica 

STOP obchodovaniu 
s ľuďmi 

december 
2016 

SZŠ, KE Slovenská 
katolícka  
charita 

63 prínos, 
varovanie 
pred 
praktikami 
pri obchode     
s 
ľuďmi 

Informatická výchova 14.11., 16.11., 
2016 

Lit Park 
Knižnica pre  
mládež 

SZŠ, KE 45 čitateľská 
gramotnosť 

Pásmo Shakespeare 20. 2. 2017 Lit Park 
Knižnica pre  
mládež 

SZŠ, KE 26 čitateľská  
gramotnosť 

Pásmo Shakespeare 24. 2. 2017 Lit Park 
Knižnica pre  
mládež 

SZŠ, Kuk. 40, KE vybraní žiaci 
druhých  

ročníkov 15 

čitateľská  
gramotnosť 

Školské kolo 
Hviezdoslavovho 
Kubína 

16. 3. 2017 SZŠ, Kuk. 40, 
KE 

SZŠ, Kuk. 40, KE 5 čitateľská  
gramotnosť 

Školský časopis december 
1016 

SZŠ, Kuk. 40, 
KE 

SZŠ, Kuk. 40, KE 3 čitateľská  
gramotnosť 
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máj 2017 

Beseda 
o dôchodkových 
pilieroch 

24. 4. 2017 SZŠ, KE SZŠ, KE Končiace  
ročníky,  

80 žiakov 

finančná  
gramotnosť 

Školské kolo súťaže 
v čitateľskej  
gramotnosti 
Rozumiem 
prečítanému? 

22. 6. 2017 SZŠ, KE SZŠ, KE 6 žiakov 
prvých 

ročníkov 

čitateľská  
gramotnosť 

Exkurzia na PF UPJŠ  
v rámci  
Festivalu vedy 
a techniky 
AVAMET. 

I.A/ZA 
september 
2016 

PF UPJŠ , KE  PF UPJŠ, KE   28 priblížiť 
žiakom 
projektovú 
 činnosť 
iných škôl  
v spolupráci 
s vysokou 
 školou 

Exkurzia STM – KE: 
Sieň elektrických 
výbojov 

II.B/ZA 
október 2016 

STM, KE STM, KE 23 pochopiť 
podstatu el. 
javov 

Súťaž o najlepšieho 
prírodovedca školy: 
BIFYCHEMATINF 
Triedne a školské 
kolo 

II.A/ZA, 
II.B/ZA, 
II.MAS 
december 
2016 

SZŠ, KE SZŠ, KE 50 rozvíjať  
logické 
myslenie 

Projekt  na tému 
„Prírodné látky 
v bežnom živote“ 
„Organické látky 
v bežnom živote“ 

Žiaci druhého 
ročníka 
november 
2016 
 

SZŠ, KE SZŠ, KE 56 vedieť 
využiť 
poznatky 
 z CHE 
v bežnom 
živote 
Výtvarný 
projekt 

Projekt so žiakmi 1. 
ročníka na tému 
„Energia v ľudskom 
organizme“ 

I. MAS, 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
december 
2016 

SZŠ, KE SZŠ, KE 76 vedieť 
prepojiť  
poznatky 
 z FYZ 
v ľudskom  
organizme- 
výtvarný 
projekt 

Projekt  na tému 
„Využitie 
jednosmerného 
elektrického prúdu vo 
vašom budúcom 
povolaní“ 

II.MAS 
 
november 
2016 

SZŠ, KE SZŠ, KE 18 vedieť 
využiť 
poznatky 
 z FYZ 
v budúcom 
povolaní- 
výtvarný 
projekt 

Krúžok Viem správne 
hospodáriť?! 

IV.A/ZA 
IV.MAS 
september-máj 
2016/2017 

SZŠ, KE SZŠ, KE 50 rozvíjať FG 
e-test 

Projekt v programe 
SKICAR 

I. roč. 
november 
december 

SZŠ, KE SZŠ, KE 76 využitie INF 
vedomosti 
 v praxi 
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2016 Vlastná 
tvorba - 
pohľadnica 

Projekt z INF 
v programe 
PowerPoint  

žiaci druhého  
ročníka, máj 
2017 

SZŠ, KE SZŠ, KE 59  vlastná 
tvorba 

Projekt z INF 
v programe WORD  

žiaci prvého  
ročníka, máj 
2017 

SZŠ, KE SZŠ, KE 70 vlastná 
tvorba 

Beseda Prevencia a 
podpora duševného 
zdravia v škole 

Prvý a druhý 
ročník 
30.5.2017 
a 31.5.2017 

SZŠ, KE INTEGRA, o. z, 
Michalovce 

100 prevencia 
duševného 
zdravia 

Projekt  na tému: 
Vesmír, Jadrová 
FYZ, Zloženie atómu 

II.A,B/ZA 
 
máj – jún 
2017 

SZŠ, KE SZŠ, KE 40 vedieť 
využiť 
poznatky 
 z FYZ 
v budúcom 
povolaní- 
výtvarný 
projekt 

Projekt  na tému 
Stereometria 

III.A,B/ZA, 
MAS 
máj 2017 

SZŠ, KE SZŠ, KE 70 vedieť 
využiť 
poznatky 
 z FYZ 
v budúcom 
povolaní- 
výtvarný 
projekt 

Realizácia projektov 
z NEJ 

priebežne Rakúska 
knižnica, KE 

PhDr. J. Teššerová žiaci NEJ prínos 

Deň otvorených dverí 10.11.2016 
      

SZŠ, KE členovia PK - prínos 

Pro Educo 1.12.2016 Spoločenský  
pavilón, 
Košice 

Mgr. S. Stahovcová aktívna účasť prínos 

Olympiáda 
v anglickom jazyku – 
člen 
komisie 

18.1.2016 OA 
Watsonova,   
KE 

Mgr. M. Marinčák aktívna účasť prínos 

Správna voľba 
povolania - 
prezentácia školy 

12.10.2016 SOŠ 
Ostrovského, 
KE 

PaedDr. S.Kušnírová aktívna účasť prínos 

Európsky deň  
jazykov – rozhlasová  
Relácia 

26.9.2016 SZŠ, KE Mgr. M.Marinčák 
+ vyuč. jaz. 

pre všetkých 
žiakov školy 

prínos 

seminár 
stredoškolských 
učiteľov  
anglického jazyka 

7.11.2016 Gymnázium, 
Šrobárova, KE 

Mgr. M. Marinčák  prínos 

Projekt English Go Jún 2017  Mgr. S.Stahovcová 
PhDr. K.Kovaľová 

pre všetkých  
žiakov školy 

prínos 

Pracovná porada 
výchovných 
poradcov stredných 
škôl  

27.09.2016 Centrum 
pedagogicko – 
psychologic-
kého 
poradenstva 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

 
výchovný 
poradca 

 

Prínos 
nových 
trendov vo 
výchovnom 
poradenstve, 
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a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

rast odbornej 
úrovne VP 

Workshop 
Protidrogová 
prevencia 2016 - Nie 
sme tolerantní voči 
netolerancii 

03.11.2016 Odbor 
školstva, 
Okresný úrad 
v Košiciach, 
Zádielska 1, 
Košice 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

 
výchovný 
poradca 

 

Prínos 
nových 
trendov vo 
výchovnom 
poradenstve, 
rast odbornej 
úrovne VP 

Pracovné stretnutie 
výchovných 
poradcov, kariérnych 
poradcov a školských 
psychológov ohľadne 
obsluhy systému 
SQR kódu 
a systémového 
riešenia poradenstva 
na SŠ 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KSK  

24.01.2017 SPŠ 
elektrotechnic
ká, 
Komenského 
44, Košice 
 

Odbor školstva, 
Košický samosprávny 
kraj, Nám. Maratónu 
mieru 1, Košice 

 
výchovný 
poradca 

 

Prínos 
nových 
trendov vo 
výchovnom 
poradenstve, 
rast odbornej 
úrovne VP. 

Metodická 
a informačná pomoc 
žiakom so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami a 
sledovanie ich 
študijných výsledkov 
 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 13 
žiakov so 

ŠVVP 

prínos 
Oboznáme-
nie 
s obsahom 
a dodržiava-
ním 
individuál-
nych 
výchovno-
vzdelávacích 
programov 

Poskytovanie 
konzultácií rodičom 
žiakov so ŠVVP 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 5 
rodičov žiakov 

so ŠVVP  

prínos 
Oboznáme-
nie 
s obsahom 
a dodržiava-
ním 
individuál-
nych 
výchovno -
vzdelávacích 
programov 

Metodické 
usmerňovanie 
učiteľov, ktorí učia 
žiakov so 
špeciálnymi 
výchovno - 
vzdelávacími 
potrebami 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 18 
učiteľov 

prínos 
Oboznáme-
nie 
s obsahom 
a dodržiava-
ním 
individuál-
nych 
výchovno-
vzdelávacích 
programov 

Zmapovanie záujmu 
o ďalšie štúdium na 
VŠ, PKŠ a VOŠ 

október 2016 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 

výchovný poradca 76 žiakov  
IV.A/ZA 
IV.B/ZA 

prínos 
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u žiakov maturitných 
ročníkov 

Kukučínova 
40, Košice 

IV.MAS 

Aktualizácia 
informačných 
materiálov  pre 
žiakov týkajúcich sa 
ďalšieho vzdelávania 
na VŠ, VOŠ, PKŠ 
a pracovných ponúk 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 76 žiakov 
IV.A/ZA 
IV.B/ZA 
IV.MAS 

prínos 

Vypracovanie 
manuálu pre žiakov: 
Postup pri vyplnení 
prihlášky na VŠ 

január 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 76 žiakov 
IV.A/ZA 
IV.B/ZA 
IV.MAS 

príno. 
Zosumarizo-
vanie 
dôležitých 
informácií 
pre žiakov 

Pracovný rozhovor 
s riaditeľom 
Národného 
kariérneho centra p. 
Koleníkom 

17.01.2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca  
výchovný 
poradca 

 

prínos 

Informácie o trhu 
práce, o aktivitách 
profesijných 
organizácií 
a zamestnávateľov (v 
rámci vyučovania vo 
vybraných 
predmetoch) 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

pedagogický zbor  
všetci žiaci 

školy 

prínos 

Preventívny projekt 
Nie sme tolerantní 
voči netolerancii  

október– 
december 
2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

18 žiakov 
II.A/ZA 

prínos 
Zameranie 
sa na 
selektívnu 
prevenciu 
šikanovania, 
kyberšikany, 
xenofóbie, 
rasizmu, 
diskriminá-
cie, na 
rozvoj 
tolerancie 

Prieskum zameraný 
na šikanu 
a kyberšikanu – 
realizácia, 
vyhodnotenie, 
oboznámenie 
s výsledkami 

október 2016 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 60 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 
Prevencia 
rizikového 
správania sa 
mladých 
ľudí 

Interaktívna aktivita 
na tému šikanovanie 

november 
2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 65 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 
Prevencia 
rizikového 
správania sa 
mladých 
ľudí 

Skupinová práca 
s triedou zameraná na 
prevenciu 

22.11.2016 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 

46 žiakov 
I.A/ZA 
I.MAS 

prínos. 
Prevencia 
rizikového 
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nežiaducich foriem 
správania: 
agresívneho 
správania, 
šikanovania, 
kyberšikanovania, 
intolerancie atď.  

Kukučínova 
40, Košice 

a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

správania sa 
mladých 
ľudí 

Skupinová aktivita 
v oblasti 
dobrovoľníctva: 
Podmienky 
vzdelávania 
v Tanzánii  

november - 
december 
2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 240 žiakov 
II.A,B/ZA,  
II.MAS, 
III.MAS, 

IV.A,B/ZA,  
IV.MAS, 
I.DFT, 
II.DFT, 
III.DFT, 

III.DVS, I.ZZ-
PKŠ 

prínos 
Rozvoj 
dobrovoľ-
níctva, 
sformovanie 
prosociál-
nosti 
u žiakov 

Metodická 
a informačná pomoc 
žiakom pri vypĺňaní 
prihlášok na vysoké 
školy, ich následná 
kontrola 
a potvrdzovanie.  

január –  
apríl 2017 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 48 žiakov 
IV.A/ZA, 
IV.B/ZA, 
IV.MAS 

(84 prihlášok) 

prínos 

Výstava Kam na 
vysokú  2017 
 

09. 02. 2017 Dom 
Techniky, 
Južná trieda 
2A, Košice 

Národné kariérne 
centrum, Narcisová 48, 
Bratislava 

15 žiakov 
IV.A/ZA, 
IV.B/ZA, 
IV.MAS 
výchovný 
poradca 

prínos 

Zisťovanie 
spokojnosti žiakov 1. 
ročníkov a ich 
predstáv o budúcej 
kariére, formou 
školského dotazníka  

máj – jún 
2017 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
školský psychológ 

59 žiakov 
I.A/ZA, 
I.B/ZA, 
I.MAS 

prínos 

Prezentácia 
výsledkov 
o spokojnosti žiakov 
1. ročníkov a o ich 
predstavách 
o budúcej kariére, 
vedeniu školy 
a pedagogickému 
zboru 

12. 06. 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
školský psychológ 

vedenie školy, 
pedagogický 

zbor 

prínos 

Sociálne poradenstvo 
pre žiakov končiacich 
štúdium. Poskytnutie 
informácií o trhu 
práce, pracovných 
ponukách doma aj 
v zahraničí  

10. a 11. 05. 
2017 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

Mgr. Harvanová, 
ÚPSVaR  Košice 

46 žiakov 
III.DVS, III. 
DFT, II.ZZ-

PKŠ 

prínos 
o nové 
informácie 
o regionál-
nom trhu 
práce, 
o možnos-
tiach 
uplatnenia sa 
na trhu 
práce, 
o možnos-
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tiach 
pracovných 
ponúk 
v zahraničí  

Informovanie 
zákonných zástupcov 
o výchovnom 
poradenstve na SZŠ, 
o primárnej prevencii 
drogových závislostí 
a ostatných sociálno - 
patologických javoch 
i o plánovaných 
aktivitách pre žiakov 
v školskom roku 
2017/2018 na   
nultom triednom 
aktíve RZ pre 1. 
ročníky 

13. 06. 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
 

zákonní 
zástupcovia 
budúcich 
prvákov 

prínos 

Spolupráca pri 
vypĺňaní dotazníka, 
ktorého cieľom bolo 
získať informácie 
o činnosti 
výchovných 
poradcov na 
základných a 
stredných školách 
 

15. 06. 2017 Centrum 
pedagogicko - 
psychologické
ho 
poradenstva 
a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

výchovný 
poradca 

prínos 

Identifikácia 
a riešenie výchovno – 
vzdelávacích 
problémov žiakov. 
Poskytovanie 
individuálneho a 
skupinového 
poradenstva 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
 

37x 
individuálne 

so žiakmi 
5x skupinové 

v triedach 

prínos 

Individuálne a 
skupinové kariérne 
poradenstvo v oblasti 
profesijnej orientácie 
a ďalšieho 
vzdelávania pre 
žiakov školy  

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
 

12x 
individuálne 

so žiakmi 
23x skupinové 
v triedach (76 

žiakov) 

prínos 

Poskytovanie 
konzultácií rodičom 
žiakov 
s problémovým 
správaním, rodičom 
neprospievajúcich 
žiakov a konzultácií 
rodičom v oblasti 
kariérneho 
poradenstva 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
 

22 konzultácií prínos 

Vypisovanie a 
aktualizovanie 
informácií 
v kariérnych listoch 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 

výchovný poradca 
školský psychológ  
triedni učitelia 

74 žiakov 
I.A/ZA, 
I.B/ZA, 
I.MAS 

prínos 
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žiakov 1. ročníkov. 40, Košice 

Servis schránky 
dôvery „Bútľava 
vŕba“ v spolupráci so 
žiakmi zo žiackej 
školskej rady 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
členovia Žiackej 
školskej rady 
 

výchovný 
poradca 

11 žiakov 

prínos 

Pracovná porada 
výchovných 
poradcov stredných 
škôl  

15.02.2017 Centrum 
pedagogicko - 
psychologické
ho 
poradenstva 
a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

 
výchovný 
poradca 

 

prínos 
nových 
trendov vo 
výchovnom 
poradenstve, 
rast odbornej 
úrovne VP 

Pracovná porada 
výchovných 
poradcov stredných 
škôl  

15.06.2017 Centrum 
pedagogicko - 
psychologické
ho 
poradenstva 
a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

Centrum pedagogicko - 
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

 
výchovný 
poradca 

 

prínos 
nových 
trendov vo 
výchovnom 
poradenstve, 
rast odbornej 
úrovne VP 

Pracovné stretnutie 
výchovných 
poradcov, kariérnych 
poradcov a školských 
psychológov.  

20.04.2017 SPŠ 
elektrotechnic
ká, 
Komenského 
44, Košice 
 

Odbor školstva, 
Košický samosprávny 
kraj, Nám. Maratónu 
mieru 1, Košice 

 
výchovný 
poradca 

 

prínos 
nových 
trendov vo 
výchovnom 
poradenstve, 
rast odbornej 
úrovne VP 

Pracovné stretnutie 
s členmi občianského 
združenia Deti Afriky 
SK a odovzdanie 
vyzbieraných 
školských potrieb. 

20.01.2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

Občianské združenie 
Deti Afriky SK 

výchovný 
poradca 

 

prínos 

Študentská kvapka 
krvi 

17.10. – 
20.11. 
2016 
 

NTS, Tr. SNP 
1, KE 
 

SČK 24 žiakov  

Poď budem Ťa držať 
za ruku – Študentská 
kvapka krvi 

17.10. – 27.10 
2016 

NTS, Tr. SNP 
1, KE 

SČK 18 žiakov  

Valentínska kvapka 
krvi 

13.2.2017 NTS Tr. SNP 
1, KE 

SČK 21 žiakov  

Poď budem Ťa držať 
za ruku – Valentínska  
kvapka krvi 

13.2. –  24.2. 
2017 

NTS, Tr. SNP 
1, KE 
 

SČK 20 žiakov  

Deň narcisov 7.4.2017 ulice mesta Liga proti rakovine 22 žiakov  

      

Pracovná porada 
školských 
psychológov 
stredných škôl 

21. 09. 2016 Centrum 
pedagogicko-
psychologické
ho 
poradenstva 

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

 
školský 

psychológ 
 

prínos 
Kompeten-
cie a činnosť 
školského 
psychológa, 
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a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

príklad 
dobrej praxe 

Metodická 
a informačná pomoc 
žiakom so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami a 
sledovanie ich 
študijných výsledkov 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 13 
integrovaných 

žiakov 

prínos 
Oboznáme-
nie 
s obsahom 
a dodržiava-
ním 
individuál-
nych 
výchovno-
vzdelávacích 
programov 

Poskytovanie 
konzultácií 
zákonným zástupcom 
žiakov so ŠVVP. 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 5 zákonných 
zástupcov 

integrovaných 
žiakov 

prínos 
Oboznáme-
nie 
s obsahom 
a dodržiava-
ním 
individuál-
nych 
výchovno-
vzdelávacích 
programov 

Metodické 
usmerňovanie 
učiteľov, ktorí učia 
žiakov so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 18 učiteľov prínos 
Oboznáme-
nie 
s obsahom 
a dodržiava-
ním 
individuálny
ch 
výchovno-
vzdelávacích 
programov 

Identifikácia 
a riešenie výchovno-
vzdelávacích 
problémov žiakov. 
Poskytovanie 
individuálneho a 
skupinového 
psychologického 
poradenstva  

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 
 

66x 
individuálne 

so žiakmi 
16x skupinové 

v triedach 

prínos 

Poskytovanie 
konzultácií 
zákonným zástupcom 
žiakov 
s problémovým 
správaním, 
s nedostatočným 
prospechom. 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 
 

10 konzultácií prínos 

Aktualizovanie 
informácií 
v kariérnych listoch 
žiakov 1. ročníka. 

priebežne Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
školský psychológ  
triedni učitelia 

74 žiakov prínos 
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Vypracovanie 
individuálnych 
výchovno-
vzdelávacích 
programov pre 
začlenených žiakov 
na školský rok 
2016/2017 

september 
2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 13 
integrovaných 

žiakov 

prínos 
Zabezpeče-
nie 
vzdelávania 
žiakov so 
ŠVVP podľa 
ich 
špecifických 
potrieb 

Informovanie žiakov 
1. ročníka o práci 
školského psychológa 
na SZŠ, 
o možnostiach 
poradenstva a pomoci 
zo strany školského 
psychológa 
a kontaktného 
psychológa 
v CPPPaP 

september 
2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 78 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 
Poskytnutie 
informácií 
žiakom 

Skupinové 
psychologické 
poradenstvo - Ako sa 
efektívne učiť 

07. 10. 2016  
26. 10. 2016  
09. 11. 2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 78 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 
Poradenstvo 
v oblasti 
vhodných 
stratégií 
učenia, 
poskytnutie 
materiálov 
pre žiakov 

Skupinové 
psychologické 
poradenstvo v rámci 
triedneho kolektívu 
zamerané na 
adaptáciu na nové 
školské prostredie 
a študijné povinnosti 

11. 10. 2016 
14. 10. 2016 
08. 11. 2016 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice a školský 
psychológ 

78 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 
Uľahčenie 
procesu 
adaptácie 
žiakov 1. 
ročníka 

Šikana, kyberšikana 
a trestno-právne 
následky - beseda 
zameraná na 
prevenciu 
nežiaducich foriem 
správania 

25. 11. 2016 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

KR PZ Košice - kpt. 
Ing. Hospodárová, 
PhD. a školský 
psychológ 

25 žiakov 
I.B/ZA 

prínos 
Prevencia 
rizikového 
správania sa 
žiakov školy 

Vypracovanie 
dotazníka 
zameraného na 
identifikáciu potrieb 
žiakov so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami  
 

november 
2016 

Odbor 
školstva, 
Košický 
samosprávny 
kraj, Nám. 
Maratónu 
mieru 1, 
Košice 

Odbor školstva, 
Košický samosprávny 
kraj, Nám. Maratónu 
mieru 1, Košice 

Školský 
psychológ 

v spolupráci 
so školskými 
psychológmi 
z SOŠ Jána 

Bocatia, 
Bocatiova 1, 
Košice a SOŠ 

technická, 
Kukučínova 
23, Košice 

prínos 
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Administrácia 
dotazníka 
zameraného na 
identifikáciu potrieb 
žiakov so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami u žiačky 1. 
ročníka, 
vyhodnotenie 
a zaslanie získaných 
údajov na Odbor 
školstva Košického 
samosprávneho kraja   

december 
2016 - január 
2017 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

Odbor školstva, 
Košický samosprávny 
kraj, Nám. Maratónu 
mieru 1, Košice 

školský 
psychológ 

prínos 
Zmapovanie 
potrieb 
žiakov so 
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacím
i potrebami 

 
 
Preventívny program 
Nie sme tolerantní 
voči netolerancii 

marec - máj 
2017 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

19 žiakov 
II.MAS 

prínos 
Selektívna 
prevencia 
zameraná na 
šikanovanie, 
kyberšikanu, 
xenofóbiu, 
rasizmus, 
diskrimináci
u, rozvoj 
tolerancie 
pomocou 
 rozvoja 
komunikač-
ných, 
životných 
zručností 
a budovanie 
zdravia 

Skupinové aktivity 
zamerané na 
zlepšenie triednej 
klímy, riešenie 
konfliktov, efektívnu 
komunikáciu, 
toleranciu 

apríl - máj 
2017 

Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 24 žiakov 
I.B/ZA 

prínos 
Zlepšenie 
triednej 
klímy 
a vzťahov 
medzi 
žiakmi 
triedy 

Pracovné stretnutie 
výchovných 
poradcov, kariérnych 
poradcov a školských 
psychológov  

20. 04. 2017 SPŠ 
elektrotechnic
ká, 
Komenského 
44, Košice 

Odbor školstva, 
Košický samosprávny 
kraj, Nám. Maratónu 
mieru 1, Košice 

 
školský 

psychológ 
 

prínos 
Aktuálne 
informácie 
o koncepcii 
práce 
školských 
psychológov 
a VP 

Odoslanie žiadostí do 
príslušných 
poradenských 
zariadení na 
psychologické 
a špeciálno-
pedagogické 
vyšetrenie 

máj 2017 Centrum 
pedagogicko - 
psychologické
ho 
poradenstva 
a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

školský psychológ, 
odborní zamestnanci 
príslušných 
poradenských zariadení 

1 integrovaná 
žiačka 

prínos 
Rediagnos-
tika, vydanie 
usmernení 
k maturitnej 
skúške 
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integrovanej žiačky 
3. ročníka 

a Centrum 
špeciálno-
pedagogickéh
o poradenstva, 
Bocatiova 1, 
Košice 

Beseda s klinickým 
psychológom PhDr. 
Ivetou 
Friedmannovou na 
tému inakosť ľudí, 
ich vlastností 
a Aspergerov 
syndróm  

23. 05. 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

triedny učiteľ 
školský psychológ 

21 žiakov 
I.MAS 

prínos  
Zvyšovanie 
tolerancie 
voči 
odlišnostiam 
medzi 
ľuďmi, 
informácie 
o Asperge-
rovom 
syndróme 

Zisťovanie 
spokojnosti žiakov 1. 
ročníka a ich predstáv 
o budúcej kariére 
formou školského 
dotazníka 

máj - jún 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
školský psychológ 

59 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 

Prezentácia 
výsledkov vedeniu 
školy 
a pedagogickému 
zboru o spokojnosti 
žiakov 1. ročníka 
a ich predstavách 
o budúcej kariére 

12. 06. 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

výchovný poradca 
školský psychológ 

vedenie školy, 
pedagogický 

zbor 

prínos 

Pracovná porada 
školských 
psychológov 
stredných škôl 

12. 06. 2017 Centrum 
pedagogicko-
psychologické
ho 
poradenstva 
a prevencie, 
Karpatská 8, 
Košice 

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva 
a prevencie, Karpatská 
8, Košice 

školský 
psychológ 

 

prínos 
Individuálna 
práca 
s klientom, 
práca 
s terapeutic-
kými 
kartami 

Informovanie 
zákonných zástupcov 
budúcich prvákov o 
psychologickom 
poradenstve na 
SZŠ, o plánovaných 
aktivitách pre žiakov 
v školskom roku 
2017/2018 na nultom 
triednom aktíve RZ 
pre 1. ročníky 

13. 06. 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 
 

zákonní 
zástupcovia 
budúcich 
prvákov 

prínos 

Diskusie so žiakmi 1. 
ročníka zamerané na 
zhodnotenie 
školského roka, 
zvládnutých nárokov 
kladených na žiakov 
a využité stratégie 
zvládania náročných 

26. 06. 2017 Stredná 
zdravotnícka 
škola, 
Kukučínova 
40, Košice 

školský psychológ 71 žiakov 
I.A/ZA 
I.B/ZA 
I.MAS 

prínos 
Spätná 
väzba a 
zhodnotenie 
školského 
roka 
2016/2017.  
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situácií 

Exkurzia 
s odbornými 
prednáškami v OLÚP 
Predná Hora 

13.10. 2016 OLÚP Predná 
Hora, n. o. 

RNDr.                       
M. Vladimírová, PhD. 

40 prínos 
Záujem 
a pozitívny 
ohlas žiakov 

Preventívny program 
„Môj svet hodnôt“ 
s PhDr. Petrou 
Némethovou 
z CPPPaP – 1. 
stretnutie 

26.10. 2016 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

RNDr.                              
M. Vladimírová, PhD. 

22 prínos 
Záujem 
a pozitívny 
ohlas žiakov 

Preventívny program 
„Môj svet hodnôt“ 
s PhDr. Petrou 
Némethovou 
z CPPPaP – 2. 
stretnutie 

9. 11. 2016 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

RNDr.                          
M. Vladimírová, PhD. 

22 prínos 
Záujem 
a pozitívny 
ohlas žiakov 

Preventívny program 
„Môj svet hodnôt“ 
s PhDr. Petrou 
Némethovou 
z CPPPaP – 3. 
stretnutie 

23.11. 2016 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

RNDr.                       
M. Vladimírová, PhD. 

22 prínos 
Záujem 
a pozitívny 
ohlas žiakov 

Preventívny program 
„Môj svet hodnôt“ 
s PhDr. Petrou 
Némethovou 
z CPPPaP – 4. 
stretnutie 

7. 12. 2016 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

RNDr.                        
M. Vladimírová, PhD. 

22 prínos 
Záujem 
a pozitívny 
ohlas žiakov 

Akcia Riaditeľstva 
Policajného zboru 

21. 12. 2016 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

vedenie školy 
a koordinátor prevencie 
drogových závislostí 

170 prínos 

Motivačný koncert 
Juraja Hnilicu „Aká 
si krásna“ 

15.3. 2017 Stará radnica, 
Košice 

RNDr.                               
M. Vladimírová, PhD. 

196 prínos 

Odborná prednáška 
na tému „Alkoholové 
závislosti“ a 
„Závislosti od 
ilegálnych drog“ 
s PhDr. Vladimírom 
Stanislavom, PhD., 
MPH. Z OLÚP 
Predná Hora 

21. 3. 2017 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

RNDr.                       
M. Vladimírová, PhD. 

73 prínos 
Záujem 
a pozitívny 
ohlas žiakov 

Beseda na tému 
„Ilegálne drogy“ s 
PhDr. Petrou 
Némethovou 
z CPPPaP 

16.5. 2017 SZŠ 
Kukučínova 
40, Košice 

RNDr.                               
M. Vladimírová, PhD. 

23 prínos 

Workshop na tému 
HIV/ AIDS spojený  
s tvorbou červených 
stužiek 

10.11.2016 SZŠ, 
Kukučínova, 
Košice 

MUDr. 
A. Kolárovská 
PhDr. 
I. Čigášová 

 všetci  
žiaci školy 

záujem 

Školské kolo 
výtvarnej súťaže ČS 

10.11.2016 SZŠ 
Kukučínova. 
Košice 

MUDr. 
A. Kolárovská 
PhDr. 

40 žiakov prínos 
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I. Čigášová 

 Podpora kampane 
ČS – nosením ČS 

24.11-
1.12.2016 

SZŠ, 
Kukučínova, 
Košice 

Gymnázium sv.                          
Františka, Žilina 

všetci žiaci  
školy 

záujem 

Stretnutie v Žiline pri 
príležitosti Svetového                   
dňa boja  proti AIDS  

1.12.2016 Žilina Gymnázium sv.                          
Františka, Žilina 

3 žiaci prínos 

Podpora 17. 
novembra – 
Svetového dňa 
predčasne 
narodených detí – 
nosenie 
purpurových stužiek 
 

16.11.2016 SZŠ 
Kukučínova, 
Košice 

 všetci žiaci  
školy 

záujem 

6. Workshop na tému 
On a Ona 
v rozdielnosti –  
v rámci  NTM 

14.2.2017 SZŠ 
Kukučínova, 
Košice 

MUDr. 
A. Kolárovská 

50 žiakov záujem 

7. Školské kolo 
výtvarnej súťaže – 
Najkrajšia 
Valentínka 

16.2.2017 SZŠ 
Kukučínova, 
Košice 

MUDr. 
A. Kolárovská 
PhDr. 
I. Čigášová 

40 žiakov prínos 

8. Podpora 25. marca 
– Deň počatého 
dieťaťa 
- nosenie bielych 
stužiek, nástenný 
panel 

25.3.2017 SZŠ 
Kukučínova, 
Košice 

MUDr.  
A. Kolárovská 

všetci žiaci 
školy 

záujem 

9. Putovná výstava  
obrazov predčasne  
narodených detí  

10.-20.4.2017 SZŠ 
Kukučínova, 
Košice 

PhDr.  
I.Čigášová 

všetci žiaci 
školy 

prínos 

 
Charitatívne zbierky a akcie (uviesť názov zbierky a kým bola organizovaná, dátum, vyzbieraná suma): 
 
• PaedDr. Šusterová v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a DSS Bocatiova zorganizovala dňa 

22.09. s vybranými žiačkami IV.A/ZA aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva pod názvom Jesenné 
kreácie v záhrade. 

• PaedDr. Šusterová v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja zorganizovala v rámci Týždňa 
dobrovoľníctva dňa 23.09. na škole zbierku potravín a šatstva. 

• PaedDr. Šusterová dňa 23.09. organizačne zabezpečila na škole celoslovenskú zbierku Biela pastelka, ktorú 
vyhlásila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naši žiaci vyzbierali finančné prostriedky v hodnote 
79,17 €, ktoré boli poukázané Košickej únii nevidiacich.   

• PaedDr. Šusterová v spolupráci s Ligou za duševné zdravie pri príležitosti Týždňa duševného zdravia dňa 
06.10. organizačne na škole zabezpečila verejnú zbierku spojenú s predajom modrých nezábudiek. Do tejto 
zbierky sa zapojili aj naši žiaci a učitelia. Z predaja modrých nezábudiek sme získali 48,78 €, ktoré boli 
odovzdané organizátorovi zbierky.  

• PaedDr. Šusterová zorganizovala na škole v spolupráci s Nadáciou detí Slovenska dňa 06.12. charitatívnu 
zbierku Úsmev ako dar. Žiaci našej školy vyzbierali finančnú čiastku 104,46 €, ktorá bola odovzdaná 
organizátorom zbierky. 

• PaedDr. Filipová v mesiaci december zorganizovala na škole zbierku šatstva pre Arcidiecéznu charitu 
v Košiciach. 

• PaedDr. Šusterová v spolupráci s Krízovým centrom Dorka, n.o. zabezpečila dňa 20.12. na škole 
charitatívnu zbierku pod názvom Vyčaruj Vianoce. Vyzbierané potraviny a drogistický tovar bol 
odovzdaný organizátorovi zbierky. 
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• PaedDr. Šusterová v spolupráci s MČ Košice Juh v dňoch 20.03. až 07.04. zabezpečila zbierku potravín 
pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva v Košiciach. 

• PaedDr. Šusterová v spolupráci s Ligou proti rakovine dňa 07.04. zabezpečila celoplošnú zbierku Deň 
narcisov. Vyzbieraná suma 1 112,17 € bola odovzdaná organizátorovi zbierky. 

• PaedDr. Šusterová v spolupráci so SČK zorganizovala dňa 04.05. v Hypertescu finančnú zbierku. 
Vyzbieraná suma bola 91,54 €. 

• PaedDr. Šusterová v spolupráci  s Občianskym združením pre postihnutých svalovou dystrofiou dňa 09.06. 
zabezpečila finančnú zbierku pod názvom Deň belasého motýľa. Vyzbieralo sa 45,24 €. 

• Žiaci I.ZZ – PKŠ sa aktívne zapojili do charitatívnej zbierky školských potrieb pre deti z Dongobesh 
v Tanzánii., ktorú zorganizovala Mgr. Kuželová. 

• Žiaci II.ZZ –PKŠ prispeli ľuďom v centre Dorka, zakúpením drogistického tovaru v rámci projektu Urobme 
čarovné Vianoce – organizovala PaedDr. Šusterová. 

• Zbierka potravín pre Arcidiecéznu charitu, Alžbetina 2, Košice – 21.9.2016. 
• Aktivita dobrovoľníkov SŠ v Centre komplexných služieb starostlivosti pod názvom „ Jesenné kreácie v záhrade 

a tvorivej dielni“ – 22.9.2016. 
• Kilečko navyše – marec  - apríl 2017. 
• Zbierka šatstva, potravín, drogérie pre krízové centrum Dorka, n. o., Hemerkova 28, Košice – 20.12. 2016. 
• Dobrovoľná zbierka školských potrieb pre žiakov v Tanzánii: „Darujte farby pre žiakov z Dongobesh 

v Tanzánii“, výchovný poradca,november - december 2016, 150 žiakov,  2611 ks školských potrieb. 
 
Celkovo bolo vyzbieraných 1481,36 eur. 
 
 
 

Krúžková činnosť v školskom roku 2016/2017 – vyhodnotenie 
 

P. 
č. 

Názov krúžku Počet 
žiakov 

v 
krúžku 

Počet 
absolvovaných 

hodín              
do 31. 12. 2016  

Počet 
absolvovaných 

hodín 
do 30. 6 2017 

 
Spolu 

Vedúci 
krúžku 

1. Dobrovoľníctvo a charita 25 28 94 122 Šusterová 
2. Krúžok záujmovej 

pohybovej aktivity 
18 35 52 87 Antol 

3. Futsalový krúžok 16 30 46 76 Antol 
4. Viem správne hospodáriť?! 50 28 

28 
42 
42 

70 
70 

Marinčáková 
Šuťáková 

5. Crossfitový krúžok 33 28 46 74 Cigánková 
6. Mladý záchranár 32 29 88 117 Kovalčíková 
7. Zdravotník v akcii 10 35 61 96 Helméczyová 
8. Ži športom a kultúrou 52 20 

29 
51 
43 

71 
72 

Šimko 
Moudrá 

9. Komunikačné zručnosti 7 29 34 63 Böszörményiová 
10. Skvalitni svoju absolventskú 

prácu 
5 33 33 66 Helméczyová 

                                                     
                                                                   
Spolu 

 
248 

 
352 

 
632 

 
984 

 

 
 
Najväčší záujem zo strany žiakov  bol o krúžok Ži športom a kultúrou, športové krúžky 
i charitatívny krúžok. Veľmi úspešný bol krúžok  Zdravotník v akcii pod vedením vedúcej 
krúžku Mgr. Helmeczyovej. 
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Vzdelávacie a kultúrne poukazy  
 
      Vzdelávacie poukazy 
      Žiakom školy bolo vydaných 560 vzdelávacích poukazov a prijatých späť bolo 248 
poukazov. 
Na škole pracovalo 9 záujmových krúžkov,  do ktorých bolo prihlásených 248 žiakov. 
 
       Práca žiakov v jednotlivých krúžkoch bola veľmi aktívna, veľký záujem zo strany žiakov 
bol  hlavne  o krúžok Ži športom a kultúrou, Mladý záchranár, Zdravotník v akcii, o krúžky 
Dobrovoľníctvo a charita a tiež športové krúžky.  
 
      Kultúrne poukazy 
      Žiakom a zamestnancom školy bolo vydaných 472 kultúrnych poukazov,  ktoré budú 
môcť využiť na rôzne kultúrne akcie v priebehu školského roka. 
 
Informácie o  žiackej školskej rade 
 
      ŽŠR pracovala podľa plánu práce ŽŠR a Štatútu ŽŠR, spolupracovala s vedením školy, 
triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a ostatnými vyučujúcimi. 
V priebehu školského roka boli zrealizované tieto aktivity: 

- voľba do ŽŠR, schválenie plánu práce a plánu zasadnutí členov ŽŠR, 
- v spolupráci s SČK účasť na Študentskej kvapke krvi a Valentínskej kvapke krvi, 
- príspevky do školského rozhlasu na tému darcovstvo krvi, Deň študentstva, Deň 

počatého dieťaťa, Deň Zeme, 
- príspevok na webovú stránku školy o aktivitách ŽŠR, 
- zapojenie sa do zbierky plastových vrchnákov organizovanej spoločnosťou Kosit 

s cieľom podpory environmentálnej výchovy, 
- aktívna účasť pri prezentácii školy a študijných odborov počas Dňa otvorených dverí 

na škole, 
- zostavenie hliadok ŽŠR na dozeranie na čistotu a poriadok na škole, 
- účasť 2 členov ŽŠR na školení žiackych školských rád  v Košiciach, 
- organizácia a realizácia aktivít na škole pri rôznych príležitostiach – Svetový deň 

zdravej výživy, Červená stužka, Vianoce (celoškolský turnaj vo vybíjanej a vianočné 
trhy pre všetkých žiakov a zamestnancov školy),  Deň sv. Valentína (rozdávanie 
Valentínok, valentínskych odkazov),  Deň učiteľov (pozdrav pre učiteľov 
a vlastnoručne vyrobený darček), 

- príprava kultúrneho programu  pri príležitosti rozlúčky so žiakmi končiacich tried, 
- realizácia fotenia tried na konci školského roka. 

 
        V tomto školskom roku činnosť ŽŠR bola veľmi rozmanitá a bol zaznamenaný vyšší 
záujem žiakov o prácu na škole v rámci ŽŠR. Možno konštatovať,  že vytýčené ciele  v pláne 
práce ŽŠR boli splnené. 
   
Zoznam skratiek použitých v HS 
HS – hodnotiaca správa 
TK – tlak krvi 
CUJ – cudzí jazyk 
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ETV – etická výchova 
NBV – náboženská výchova 
OBN – občianska náuka 
DEJ – dejepis 
BIO – biológia 
ANF – anatómia a fyziológia 
VP – výchovný poradca 
PK – predmetová komisia 
SOČ – stredoškolská odborná činnosť 
RZ – rodičovské združenie 
SOŠ – stredná odborná škola 
ZŠ – základná škola 
SŠ – stredná škola 
CVČ – centrum voľného času 
HA hotelová akadémia 
MS – maturitná skúška 
ZS – záverečná skúška 
AS – absolventská skúška 
ZA – zdravotnícky asistent 
MAS – masér 
ZZ – zdravotnícky záchranár 
DFT – diplomovaný fyzioterapeut  
DVS – diplomovaná všeobecná sestra 
SA – sanitár 
ZH – zdravotnícka hliadka 
ÚzS – územný spolok 
SČK – Slovenský Červený kríž 
IKT – informačno-komunikačné technológie 
CPLDZ – centrum pre liečbu drogovo závislých 
CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
ŽŠR – žiacka školská rada 
IES – Internacional Education Society 
ISO – International Organization of Standardization 
ŽNsP – železničná nemocnica s poliklinikou 
UNLP univerzitná nemocnica Luisa Pasteura 
VŠOÚG – vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický 
SOV – stredné odborné vzdelanie 
ÚSOV – úplne stredné odborné vzdelanie 
VOV – vyššie odborné vzdelanie 
ISIC – preukaz žiaka 
ITIC – medzinárodný učiteľský preukaz 
CLIL – Content and language integrated learning 
ORL – otolaryngológia 
OUP – oddelenie urgentného príjmu 
LF – lekárska fakulta 
ÚK – ústredné kúrenie 
DFN – detská fakultná nemocnica 
TU – technická univerzita 
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VÚSCH – východoslovenský ústav srdcových  a cievnych chorôb 
RÚVZ – regionálny úrad verejného zdravotníctva 
RCH – respiračné choroby 
IZS – integrovaný záchranný systém 
NÚTPCH – národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb 
HCH – hrudníková chirurgia 
RZP/RLP – rýchla zdravotnícka pomoc/rýchla lekárska pomoc 
KR PZ – krajské riaditeľstvo policajného zboru 
NTS – národná transfúzna služba 
AP – absolventské práce 
VZZS – vrtuľníková záchranná zdravotná služba 
MPC – metodicko-pedagogické centrum 
ASZŠ – asociácia stredných zdravotníckych škôl 
EÚ – Európska únia 
ŠVP – štátny vzdelávací program 
ŠkVP – školský vzdelávací program 
PFIČ – písomná forma internej časti 
RKSaPA – regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 
ČS – červené stužky 
ČG - čitateľská gramotnosť 
FG – finančná gramotnosť 
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