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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

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

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

zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 

 

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

Telefónne číslo 055/6221216, 055/6234418 

Faxové číslo 055/6221216 

Elektronická adresa szskosice@kukucinka.sk 

Internetová adresa www.kukucinka.sk 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Riaditeľ školy Anna Hencovská, PhDr., MBA 
055/6224240 

055/6221216 

Zástupcovia riaditeľa 
Gizela Rešetárová, Mgr. 055/6221216 

Jana Antošová, Mgr.  055/6221216 

Rada  školy 

Dáša Šusterová , PaedDr. – predseda 

Martina Lazarovská Poláčková, Ing. - 

podpredseda 

055/6221216 

 

055/6221216 

Poradný orgán školy Pedagogická rada    

Samosprávny orgán školy 
Rada školy 

Žiacka školská rada 
 

 

 

Certifikát kvality  

  

 V školskom roku 2019/2020 na škole neprebehol dohľadový externý audit, škole 

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

  V manažérstve kvality školy pokračuje škola prostredníctvom IRSO – interného 

riadeného systému organizácie. 
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I. Poslanie a vízia  

 
SWOT analýza školy 

 

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

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

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

 

 

Silné stránky: 

 

 kvalifikovaný a zanietený 

pedagogický kolektív, ktorý je 

pripravený pružne reagovať na 

meniace sa podmienky a na potreby 

spoločnosti v príprave budúcich 

zdravotníckych pracovníkov podľa 

požiadaviek praxe, 

 vysoká miera uplatnenia absolventov 

na trhu práce, 

 veľmi dobrá spolupráca 

s odberateľmi, zdravotníckymi 

zariadeniami a inštitúciami, v ktorých 

sa realizuje praktické vyučovanie 

a odborná klinická prax žiakov,  

 uzavretie dohôd  o zriadení 

výučbových základní a o praktickom 

vyučovaní žiakov školy na dobu 

neurčitú, 

 počas praktického vyučovania 

možnosť spoznania viacerých 

systémov práce jednotlivých 

zdravotníckych zariadení a zariadení 

sociálnych služieb (lepšia možnosť 

výberu zamestnania), 

 dobrá spolupráca so stavovskými 

organizáciami  (RKSaPa, RK MTP, 

SK ZZ, RKF), 

 VAU učebňa, 

 možnosť využívania fondu odbornej 

literatúry a beletrie zo školskej 

knižnice, 

 absolventi školy získaním úplného 

stredného odborného vzdelania majú 

možnosť pokračovať na škole vo 

vyššom odbornom štúdiu v študijných 

odboroch diplomovaná všeobecná 

Slabé stránky: 

 

 obmedzené finančné prostriedky na 

vybavenie odborných učební 

najmodernejšími zdravotníckymi 

pomôckami, 

 priestorové problémy školy 

(nedostatočné kapacitné možnosti 

školy), 

 nepriaznivý demografický vývoj 

obyvateľstva, 

 škola nemá vlastnú jedáleň (žiaci 

majú možnosť stravovania v iných 

zariadeniach v blízkosti školy). 
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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,  

 bohatá ponuka mimoškolskej činnosti, 

 zrekonštruované odborné učebne,  

 sídlo školy, 

 história školy, 

 aktivity žiakov a pedagógov školy, 

 

Príležitosti: 

- uplatnenie absolventov školy 

v zdravotníckych zariadeniach  

a zariadeniach sociálnych služieb, 

- ponuka študijných odborov podľa 

potrieb a požiadaviek praxe, 

- dobrá spolupráca s podobnými 

školami v rámci regiónu i celého 

Slovenska, 

- dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 

- zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce, 

- využívanie aSc agendy –

profesionálneho školského softwéru, 

 

Ohrozenie: 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na obnovu a prevádzku školy, 

 nedostatočný status zdravotníckeho 

pracovníka v našej spoločnosti, 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo základných škôl, 

 slabšia spolupráca s rodičmi 

problémových žiakov, 

 mzdy pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov. 

 

 

 

 

 

Vízia školy 

Poslaním školy bolo a je pripraviť žiakov na  prácu v zdravotníckom povolaní. 

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

a úsilie o mnohostranný rozvoj osobnosti mladého človeka. 

Prioritou prípravy na zdravotnícke povolanie je  spolupráca stavovských organizácií, 

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

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

vyučovania a odbornej klinickej praxe, na overovaní spôsobilosti vykonávať zdravotnícke 

povolanie (záverečné, maturitné a absolventské skúšky).  

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti školy je pripravovať vysokokvalifikovaných 

odborníkov pre výkon zdravotníckeho povolania. 
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Výchovno-vzdelávacia oblasť  

V školskom roku 2019/2020 škola plnila úlohy, ktoré súvisia s výchovou, 

vzdelávaním a odbornou prípravou pracovníkov v zdravotníctve so stredným odborným 

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

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

právnych  ustanovení, predpisov a pedagogických dokumentov.  

Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu škola vychádza z výstupných 

štandardov, ktoré sú uvedené v pedagogických dokumentoch. 

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

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

porovnateľné 

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

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

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

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

a v oblasti problematiky migrácie. 

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

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

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

podľa svojich individuálnych schopností. 

Transformácia zdravotníctva predpokladá i zásadné zmeny v príprave jednotlivých 

povolaní  zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícke učebné a študijné odbory prechádzajú 

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

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

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

 

Vzhľadom na základné východiská zmien vo výchove a vzdelávaní možno rozvoj 

školy  zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

 Ponúkať študijné odbory, ktoré prax potrebuje, a vzdelávacie programy 

prispôsobiť požiadavkám praxe. 

 Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní nových pedagogických dokumentov, 

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

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

 Podieľať sa na príprave štandardov. 

 Vytvoriť všetky podmienky pre ukončovanie štúdia (záverečné, maturitné 

a absolventské skúšky). 

 Vo vyššom odbornom štúdiu v dennej forme štúdia naďalej aktivovať študijné 

odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. 

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

zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent). 

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

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

činnosti žiakov. 

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

a zlepšenia zdravotníckeho povedomia obyvateľov mesta. 

 Vytvárať podmienky pre súťaže žiakov, SOČ. 

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

a ostatných sociálno-patologických javov. 

 Naďalej rozvíjať využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 Rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov a pedagógov. 

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

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

štúdia na škole. 

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

 Zapájať sa do využívania služieb virtuálnej knižnice.  

 Zabezpečiť a podporovať rozvoj tvorivosti učiteľov v publikačnej činnosti. 

 Podporovať vypracovanie nových projektov a zapojiť sa do nich. 

 Aktívne sa zapájať do bezplatného darcovstva krvi a získavania prvodarcov.  

 Implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov mediálnu výchovu, 

podporiť výchovu k aktívnemu občianstvu, zvyšovať povedomie žiakov 

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

vzdelávanie. 

 Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov zapracovať úlohy súvisiace 

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

dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, 

extrémizmu a rasizmu. Zapracujeme aktivity na rozvoj podnikateľských 

kompetencií, tiež aktivity zamerané na poznávanie historického, kultúrneho a 

prírodného dedičstva svojho kraja, problematiku rozvoja vzájomnej úcty národov 

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

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

čitateľskej gramotnosti, výchovy k ľudským právam.  

 Veľkú pozornosť venovať environmentálnej výchove, pokračovať v realizácii 

učiva Ochrana života a zdravia.  

 Naďalej budeme rozvíjať prierezové témy mediálna výchova, osobnostný 

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 Zvýšenú pozornosť venovať prevencii šikanovania, sexuálnej výchove , výchove 

k manželstvu a rodičovstvu, vytvoriť opatrenia proti šíreniu nelegálnych 

i legálnych drog v školskom prostredí. 

 Na vyučovacích hodinách uplatňovať moderné vyučovacie metódy s maximálnou 

názornosťou a efektívnosťou, a tak neustále skvalitňovať výchovno-vyučovací 

proces. 

 

 

Personálna oblasť 

 Odbornosť školy zabezpečovať kvalifikovanými zamestnancami. Zapájať 

pedagogických zamestnancov do kontinuálneho vzdelávania. 

 V organizátorskej a riadiacej činnosti vychádzať z posilnených pozícií 

a právomocí  predmetových komisií. 

 Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických, odborných i nepedagogických 

zamestnancov. 

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

 V oblasti materiálno-technického zabezpečenia získavať finančné prostriedky 

z mimorozpočtových zdrojov, vybudovať väčšiu oddychovú zónu pre žiakov 

školy. 

 Prenajímať v mimovyučovacom čase telocvičňu (mimorozpočtové zdroje). 

 Naďalej vytvárať v maximálnej miere všetky organizačné, materiálno-technické 

i personálne podmienky pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

v škole s cieľom zvyšovania odbornosti v zdravotníckom školstve. 

 Finančné zabezpečenie rozvoja školy realizovať finančnými prostriedkami 

pridelenými zo štátneho rozpočtu normatívnym spôsobom s prihliadnutím na 

špecifiká SZŠ, z mimorozpočtových zdrojov (vzdelávacie poukazy,  prenájom 

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

     Finančné prostriedky investovať prioritne v týchto oblastiach: 

- opraviť schody smerujúce na školský dvor a vymeniť zábradlie, 

- vymaľovať školu, 

- rekonštruovať elektroinštaláciu v budove školy spolu so znižovaním  stropov, 

- opraviť strechu, 

- opraviť fasádu budovy školy, 

- vymeniť podlahovú krytinu v škole, 

- zriadiť väčšiu oddychovú zónu pre žiakov školy, 

- zriadiť nové učebne s využitím podkrovia. 

 

 

 

Spolupráca s partnerskými inštitúciami 

Škola mala uzatvorených 17 dohôd so zdravotníckymi, sociálnymi a inými 

inštitúciami na dobu neurčitú a 2 na dobu určitú (Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa), ktoré boli 

výučbovými základňami pre našich žiakov.  Spolupráca s týmito budúcimi zamestnávateľmi 

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

spolupracuje so stavovskými organizáciami – Slovenskou komorou sestier a pôrodných 

asistentiek, komorou medicínsko-technických pracovníkov, komorou zdravotníckych 

záchranárov, komorou fyzioterapeutov. 

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

rodičmi, zamestnávateľmi, stavovskými organizáciami, výchovno-vzdelávacími 

inštitúciami i verejnosťou. 

 Praktické vyučovanie žiakov a odbornú klinickú prax zabezpečovať na základe 

Dohody o zriadení výučbových základní a Dohody o praktickom vyučovaní vo 

všetkých zdravotníckych zariadeniach, v domovoch sociálnych služieb a ostatných 

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

2019/2020 
 Ponúkame študijné odbory, ktoré prax potrebuje. 

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

učebné a študijné odbory, ktoré terén potrebuje. 

 Veľmi aktívne sa vyvíjala spolupráca s odberateľmi absolventov, so stavovskými 

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

zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

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

mali žiaci možnosť rozširovať obzor svojich vedomostí. 

 Škola sa snažila v uplynulom školskom roku získavať mimorozpočtové zdroje 

(prenájom telocvične, učebné pomôcky od RZ). 

 Vo vyššom odbornom štúdiu v dennej forme štúdia sme naďalej aktivovali 

študijné odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut. 

 V štúdiu popri zamestnaní sme pružne reagovali na potreby regiónu (sanitár, 

zdravotnícky záchranár, zdravotnícky asistent). 

 Vytvárali sme podmienky v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí 

a ostatných sociálno-patologických javov. 

 Rozvíjali sme využitie IKT a počítačovú gramotnosť žiakov a pedagógov vo 

výchovno-vzdelávacom procese – dištančné vyučovanie v období pandémie 

COVID-19. 

 Zviditeľňovali sme školu, prezentovali sme úspechy a aktivity školy. 

 Naďalej sme rozvíjali  prierezové témy mediálna výchova, osobnostný a sociálny 

rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 Zvýšenú pozornosť sme venovali prevencii šikanovania, sexuálnej výchove , 

výchove k manželstvu a rodičovstvu, vytvoriť opatrenia proti šíreniu nelegálnych 

i legálnych drog v školskom prostredí. 

 Na vyučovacích hodinách i počas dištančného vzdelávanie sme uplatňovali 

moderné vyučovacie metódy. 

 

 

Spolupráca školy so zamestnávateľmi 

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

na dobu neurčitú a 2 na dobu určitú (Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa), 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.  

Mgr. Antošová v spolupráci s  námestníčkou riaditeľa pre ošetrovateľstvo PhDr. 

Turokovou,MPH – praktická časť a v spolupráci Mgr. Kočerginovou, PaedDr. Šusterovou,  

Mgr. Kavuličovou, PhDr. Čigášovou pripravila podklady a organizačne zabezpečila  

preškolenie 2 podľa vyhlášky MZ SR č. 584/2008 a 2 podľa vyhlášky 28/2017. 
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Marketingový plán propagácie školy 

 

      Cieľom propagácie školy bolo zvýšenie záujmu žiakov o štúdium na našej škole tak, aby 

výber uchádzačov odzrkadľoval úroveň požiadaviek kladených na  výchovu vysoko 

profesionálnych zdravotníckych pracovníkov. Realizovali sme aktivity na propagáciu 

školy, študijných odborov a učebného odboru formou dní otvorených dverí (23.11.2019 

a 8.2.2020), prezentáciami na rôznych kultúrnych či športových podujatiach. Študijné odbory 

sme prezentovali na webovej stránke školy, na internete.   Zabezpečili sme umiestnenie 

letákov na propagáciu študijných/učebných odborov v prostriedkoch MHD, ÚPSVaR na 

Popradskej ul. Letáky boli rozposlané  pre ZŠ a SŠ v Košickom a Prešovskom kraji. Škola sa 

zúčastnila na prezentačných akciách Mosty bez bariér (18.10.2019), Európsky deň rodičov 

a školy ZŠ M. Lechkého, Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu (25. – 26.11.2019), 

Pro Educo (4. a 5. 12. 2019). 

 

Školská knižnica 

V školskom roku 2019/2020 prešla školská knižnica re-evidenciou časopisov 

a kontrolou katalogizácie titulov kníh. Pracuje sa naďalej s programom Clavius. Aktualizovali 

sa  údaje v adresári školských knižníc SR.  

 

 

 Činnosť na úseku výchovného poradenstva a kariérového 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 2019/2020 a Akčného plánu 

práce s mládežou.  

Výchovný poradca úzko spolupracuje so školským psychológom a koordinátorom prevencie 

drogových závislostí. 

Aktivity výchovného poradcu: 

 poskytnutie informácií žiakom prvých ročníkov a ich zákonným zástupcom 

o výchovnom poradenstve na škole, 

 Týždeň boja proti šikanovaniu – od 14.10. do 18.10.2019, vysielanie do šk. 

rozhlasu, nástenka, anonymný dotazník v prvých ročníkoch, 

 vypracovanie ankety s cieľom zistiť spätnú väzbu medzi zamestnávateľmi a SZŠ 

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

 (zapojených 22 pracovísk zdravotníckych zariadení), 

 inovovanie dokumentu Stratégia školy pri výskyte šikanovania, 

 organizačné zabezpečenie preventívnych programov: 

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

II.B/ZA), 

 skrášľovanie okolia školy – žiaci druhých ročníkov a I. MAS PKŠ/V, 

 individuálne poradenstvo žiakom školy v oblasti výchovno-vzdelávacích 

problémov (36 žiakov). 

Aktivity v rámci kariérového poradenstva:  

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

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

 odoslanie ponuky ZŠ s návrhom na spoluprácu v kariérovej oblasti; 
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 propagovanie študijných odborov školy na ZŠ u žiakov deviatych ročníkov (spolu 

2 ZŠ), 

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

kariére prostredníctvom dotazníka, 

 zabezpečoval aktualizáciu údajov v kariérnych listoch žiaka, 

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

2019/2020,  

 zapojenie školy do webovej akcie Týždeň kariéry 2019 s aktivitou Deň otvorených 

dverí na SZŠ Kukučínova, 

 realizácia sociálneho poradenstva s p. Lachváčovou z ÚPSVaR pre žiakov 

končiacich ročníkov, 

 zmapovanie záujmu o VŠ u žiakov končiach tried, 

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

vyššieho odborného i pomaturitného kvalifikačného štúdia pre žiakov končiacich 

tried, 

 zabezpečenie metodickej pomoci pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy,  

 zabezpečenie informácií z kariérovej oblasti pre žiakov školy (52 zdravotníckych 

zariadení a zariadení sociálnych služieb), 

 aktualizovanie informačných materiálov týkajúcich sa uplatnenia absolventov na 

trhu práce, 

 zverejňovanie aktivít na webovej a facebookovej stránke školy, 

 účasť na pracovných poradách výchovných poradcov, workshopoch a pod. 

organizovaných CPPPaP, KSK . 

 

 

Primárna prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov  

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

vypracovaný na základe Národného programu boja proti drogám, odporúčaní Protidrogovej 

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

pre školy a školské zariadenia na školský rok 2019/2020. 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: 

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

drogových závislostí na SZŠ a o možnostiach pomoci zo strany koordinátora 

prevencie drogových závislostí a kontaktného psychológa z CPPPaP. 

 Účasťna prvom triednom aktíve rodičovského združenia a poskytnutie informácií 

zákonným zástupcom žiakov 1. ročníkov o primárnej prevencii drogových 

závislostí a ostatných sociálno-patologických javov na škole a o plánovaných 

aktivitách v školskom roku 2019/2020. 

 Zabezpečenie a realizovanie projektu „Športom proti drogám“. Žiaci z III. DFT sa 

dňa 11.09.2019 aktívne zúčastnili cvičenia Pilates pod vedením Mgr. Ostrohovej .  
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 Zorganizovanie a realizovanie besedy s látkovo závislými klientmi pre žiakov 

I.DFT  v októbri 2019 v Centre pre liečbu drogových závislostí v Košiciach.  

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

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

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

III.MAS 22.10.2019. 

 Vykonanie prehliadky priestorov školy a žiakov dňa 14.11.2019  v spolupráci 

s Policajným zborom SR a Kynologickým záchranným zborom SR so psami 

vycvičenými na vyhľadávanie drog. Prehliadky sa zúčastnili všetci žiaci školy 

(267). 

 Zabezpečenie preventívnej aktivity zážitkovou formou pri príležitosti Európskeho 

týždňa boja proti drogám, 19.11.2019, žiaci II.A/ZA, II. B/ZA, 

 Zorganizovanie prednášky Prevencia drogovej závislosti pre pedagogických 

zamestnancov školy,13.12.2019, 

 Zhotovovanie násteniek v priestoroch školy s  problematikou: Drogová závislosť. 

 Účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach a poradách 

organizovaných Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

pre koordinátorov prevencie drogových závislostí stredných škôl.  

 

Drogovým závislostiam a rizikovému správaniu bola venovaná pozornosť aj zo strany 

vyučujúcich  všeobecno-vzdelávacích i odborných predmetov  na vyučovacích hodinách 

podľa povahy preberaného učiva. 

Do primárnej prevencie drogových závislostí patrí aj dodržiavanie zákonov o zákaze 

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

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

kontrolované vedením školy. 

 

Čitateľská gramotnosť 

 Žiaci sa zapojili do tvorby školského časopisu (január 2020).. 

 Školou boli podporované voľnočasové aktivity žiakov zamerané na rozvíjanie jazykovej 

kultúry (večer v škole – stanovište Literárna čajovňa; akcia S Tajovským na schodoch – 

v rámci celoslovenského týždňa školských knižníc, školské kolo Hviezdoslavovho 

Kubína; beseda so spisovateľom A. Laučekom). 

 

Finančná gramotnosť 

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

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

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

proti korupcii, klientelizmu a ochrany spotrebiteľa. 

 Žiaci II. MAS a III. MAS sa finančnej gramotnosti v praxi venovali v rámci predmetu 

cvičná firma. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, 

prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne 

zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie: schopnosť pracovať v tíme, schopnosť 

komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky 

a samostatne myslieť, rozvíjať seba, podnecovať rozvoj iných a používať najnovšie 

informačné technológie. 23.-24. októbra  2019 sa žiaci zúčastnili  17. Medzinárodného 
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veľtrhu cvičných firiem V4 v Košiciach, Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice. 

V kategórií Najlepšia cvičná firma  sa umiestnili na druhom mieste. Na veľtrhu sa 

zúčastnilo spolu 26 cvičných firiem zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Spolu 26 

tímov malo možnosť preveriť svoju schopnosť komunikovať v rodnom i v anglickom 

jazyku, prezentovať svoje produkty partnerom i návštevníkom veľtrhu. 

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

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

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

zdravotníckych komôr. V školskom časopise bol v januári  2020 uverejnený príspevok 

týkajúci sa finančnej gramotnosti.  

 

 

Výchova k ľudským právam 

         Ciele výchovy k ľudským právam boli napriek špecifickej situácii v súvislosti 

s pandémiou COVID-19 splnené. 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  - výchovné koncerty, filmové 

premietanie Kto je ďalší, prednáška Láska je dobrodružstvo, Európsky dialóg s mládežou, 

simulované študentské voľby. 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. 

Žiačky druhých ročníkov denného štvorročného štúdia sa zúčastnili troch workshopov 

zameraných na recykláciu odpadu, ochranu životného prostredia. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

  Naša škola sa v školskom roku 2019/2020 prihlásila prostredníctvom webovej 

stránky www.cervenestuzky.sk do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú 

pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s 

http://www.cervenestuzky.sk/
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podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresný úrad – odbor školstva v 

Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.  

 

Do kampane sme sa zapojili a podporili ju nasledujúcimi aktivitami: 

 

 v mesiaci december 2019 bol na viditeľnom mieste v priestoroch školy umiestnený 

plagát kampane, problematike HIV/AIDS a kampani Červené stužky sme venovali 

názornú propagáciu zhotovením nástenného panelu,  

 v mesiaci december bol žiakom denného štúdia na triednických hodinách 

prezentovaný  film In your face, Anjeli a Príbehy anjelov, 

 dňa 4. 11. 2019 sme zaslali vybrané výtvarné práce do celoslovenskej výtvarnej 

súťaže stredných škôl na tému Červená stužka. Pohľadnice do súťaže zhotovili žiaci 

druhých ročníkov (II.A/ZA, II.B/ZA), spolu 44 žiakov. Do celoslovenského kola 

výtvarnej súťaže stredných škôl boli zaslané pohľadnice, ktoré zhotovili žiaci z 

II.B/ZA triedy: C.S.Antalová, L. Císarová, 

 v spolupráci s Mgr. Cigánkovou sme 12.-14.11.2019 podporili aktivitu Športom pre 

ČS formou medzitriednych mix volejbalových zápasov. Na začiatku boli žiaci 

oboznámení s kampaňou Červené stužky, s jej cieľmi, priebehom a s ochorením 

HIV/AIDS. Volejbalových zápasov sa zúčastnili  triedy prvého, druhého a tretieho 

ročníka odboru praktická sestra, zdravotnícky asistent a masér v celkovom počte 129 

žiakov. Víťazi odchádzali so sladkou odmenou.  Stručný popis aktivity bol s 

fotodokumentáciou odoslaný cez formulár kampane, 

 

 dňa 28.11.2019 sme na škole usporiadali workshop na tému HIV/ AIDS spojený 

s tvorbou červených stužiek (žiačky A. Shrameková, T. Marteneková II.B/ZA): 

o žiaci školy obdržali odborné informačné bulletiny s témami Vírus HIV, AIDS; 

Ako bojovať proti HIV/ AIDS, Marihuana, Škodí  fajčenie zdraviu?,  Alkohol 

– droga č.1,  Hepatitída a Tri zlaté kľúče vzťahov, 

o  uskutočnili sme školské kolo výtvarnej súťaže na tému Červené stužky, do 

hlasovania sa zapojili pedagógovia a žiaci školy (najviac hlasov získali žiačka 

z II. B triedy L. Cisarová), 

 od 28. novembra do 1. decembra 2019 všetci žiaci školy a pedagogickí zamestnanci 

podporili kampaň nosením červených stužiek,  

 27. 11. 2019 žiačka IV. A/ZA triedy N. Nižníková v školskom rozhlase oboznámila 

študentov s ochorením HIV/AIDS a s kampaňou Červené stužky, 

 Žiaci III.B/ZA a IV.A/ZA denného štúdia (počtom 44 žiakov) sa zúčastnili počas 

vyučovacej hodiny online webinára o HIV na našej škole. Na interaktívnej besede sa 

zúčastnili dvaja lekári – odborníci na HIV problematiku, preventista a HIV pozitívny 

lektor, 

 3 žiaci (K. Kromka I.MAS, T. Marteneková, A. Shramková, II.B/ZA) sa zapojili do 

online kola Národnej súťaže HIV/AIDS, za ktorú získali diplom. Súťaž bola vyhlásená 

SČK. 

 

 Do kampane Červené stužky sa naša škola zapojila jedenástykrát. Záujem žiakov o  

problematiku HIV/ AIDS a ich aktívna účasť v kampani Červené stužky  je pre nás signálom, 

že táto téma žiakom nie je ľahostajná. Túto kampaň plánujeme podporiť aj v nasledujúcom 

školskom roku. 
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Tento rok sa naša škola po šiestykrát zapojila do podpory 17. novembra – Svetového 

dňa predčasne narodených detí. K podpore sme sa pripojili dňa 14.11. 2019 pripnutím 

purpurovej stužky, zapálením purpurovej sviečky a zhotovením stuhy s detskými ponožkami. 

Purpurové stužky vyrábali a pripínali žiačky III.B/ZA (D. Rostášová, K. Hudáková).   

 

Na Slovensku prebiehal už 10. ročník Národného týždňa manželstva ako preventívna 

kampaň, ktorá má ľudí povzbudiť k tomu, aby zlepšili svoje manželstvo praktickými, 

konkrétnymi krokmi . V rámci toho týždňa sme na škole 13.2.2020 zorganizovali prednášku 

na tému Láska je dobrodružstvo, ktoré nepotrebuje papier pre žiakov tretieho a druhého 

ročníka (III.B/ZA, II.B/ZA), spolu 44 žiakov. Mgr. Ondrejom Kolárovským boli veľmi 

zaujímavou formou prezentované rôzne typy spolužitia, ich výhody a riziká. Počas toho 

týždňa prebiehala aj výtvarná súťaž Najkrajšia Valentínka, do ktorej sa zapojili žiaci druhých 

ročníkov denného štúdia ZA  (v počte 45 žiakov). Výherkyňa školského kola, usporiadané 

dňa 26.2. 2020, bola S. Volková, II.B/ZA. Na školskom kole spolupracovali žiačky T. 

Zrníková a V. Tudevdorj, II.B/ZA. 

Počas školského roka žiaci využívali knižnú a časopiseckú literatúru školskej knižnice 

zaoberajúce sa problematikou dospievania a sexuality. 

Ďalšie aktivity naplánované v realizačnom pláne na tento školský rok 2019/2020 sa 

nám nepodarilo splniť z dôvodu prerušenia vyučovania od 13. marca 2020 do odvolania 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ochorenie Covid-19.  Veríme, že 

naplánované aktivity budeme môcť realizovať v školskom roku 2020/2021.  

 

 

Psychologické poradenstvo 

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

poradenstva vychádzala z náplne práce školského psychológa, plánu práce školského 

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

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

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

školského roka školský psychológ pravidelne spolupracoval s vedením školy, pedagogickými 

zamestnancami a predovšetkým s výchovným poradcom školy a koordinátorom prevencie 

drogových závislostí.  

Aktivity školského psychológa: 

 spolupráca s kontaktným psychológom v CPPPaP na Karpatskej 8 v Košiciach 

(PhDr. Petra Némethová), 

 realizovanie skupinového psychologického poradenstva pre žiakov prvých 

ročníkov zameraného na adaptáciu na nové školské prostredie a študijné 

povinnosti,  

 realizovanie besied: pre žiakov prvých ročníkov zameraných na motiváciu 

k učeniu a efektívne spôsoby učenia sa; pre žiakov končiacich ročníkov 

zameraných na zvládania záťaže a stresu ako súčasti moderného života dnešnej 

hektickej doby pred MS, 

 informovanie zákonných zástupcov žiakov prvých ročníkov o činnosti školského 

psychológa a možnostiach psychologického poradenstva počas triednych aktívov 

rodičovského združenia , 
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 vykonanie anonymného dotazníkového prieskumu medzi žiakmi prvých 

ročníkov, zameraného na zmapovanie situácie o výskyte šikanovania 

a kyberšikanovania , 

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

nežiadúcich foriem správania sa ; prevenciu obchodovania s ľuďmi a násilia 

páchaného na ženách , 

 v spolupráci s koordinátorom prevencie drogových závislostí: vypracovanie 

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

anonymného anketového prieskumu zameraného na zmapovanie drogovej scény 

na škole, 

 poskytovanie individuálneho poradenstva týkajúceho sa problémov žiakov 

v oblasti učenia, správania, nedostatočného prospechu, neospravedlnených 

absencií, trémy pri odpovediach, psychosomatických ťažkostí a pod. 

poskytovanie individuálneho poradenstva zákonným zástupcom žiakov spolu , 

 realizovanie motivačných rozhovorov so žiakmi s nedostatočným prospechom za 

účelom stanovenia individuálnych rozvojových cieľov priebežne počas 

školského roka. 

 

Slovenský Červený kríž (SČK) 

 V  šk. roku 2019/2020 sa 2 žiačky miestneho spolku SČK pri SZŠ Kukučínova 

40, Košice aktívne zapojili do akcie vyhlásenej SČK Košice – mesto. Bola to akcia, ktorá sa 

konala pod názvom Deň otvorených dverí v priestoroch Slovenského Červeného kríža na 

Bocatiovej ulici.  

Táto akcia sa realizovala dňa 6.10.2019 a žiačky našej školy na tejto akcii prezentovali 

školu meraním TK, meraním hladiny cukru v krvi. 

Akcie, ktoré boli naplánované v druhom polroku šk. roku 2019/2020 v spolupráci 

s SČK sa neuskutočnili v dôsledku celosvetovej pandémie COVID – 19. 

 

Zdravotník školy 

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

odbornú klinickú prax, 

 spolupráca s odborom epidemiológie RÚVZ – prehľad o očkovaní žiakov proti 

vírusovej hepatitíde typu B a osýpkam, 

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

osýpkam, 

 overovanie platnosti zdravotných preukazov v učebnom odbore sanitár, 

 spracovanie štatistického prehľadu očkovania za školský rok 2019/2020, 

 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. 
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SOČ 

            Školského kola SOČ sa zúčastnila 1  žiačka z  tretieho ročníka s prácou Atlas 

obväzového materiálu. Žiačka  postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo dištančnou 

formou. 

 

 

IES certifikáty 

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

profesionálnej úrovni. 45 žiakov školy požiadalo o vydanie IES certifikátu.  

 

 

Aktivity jednotlivých predmetových komisií a študijných odborov na škole: 

 

Predmetové komisie 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 

realizovala v prirodzených podmienkach v rôznych zdravotníckych zariadeniach a 

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

základní. 

Výučba v škole i v prirodzených podmienkach prebiehala podľa platného rozvrhu 

hodín a časového harmonogramu. Vyučujúci podľa povahy preberaného učiva  optimálne 

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

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

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

metódy s maximálnou názornosťou a efektívnosťou. 

Vo vyučovacom procese sa  do jednotlivých predmetov vo zvýšenej miere zavádzali 

moderné digitálne technológie, nakoľko sa zvýšila počítačová gramotnosť pedagogických 

zamestnancov formou absolvovania priebežného vzdelávania Využitie IKT vo vyučovacích 

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

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

s interaktívnou tabuľou a myšlienové mapy v programe Free Mind. 

Využívanie internetu bezdrôtovým pripojením WIFI sprístupnilo žiakom informačné 

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

a prezentovať informácie. 

 V období od 13.marca 2020 do 30.júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. Počas 

dištančného  vyučovania sa využívali moderné technológie a veľkým pozitívom bolo 

využívanie systému Edupage. 

 

Klady: 

 získanie Medzinárodného certifikátu IES (Internacional Education Society),  

súčasný rating školy BB, 
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 učebňa VAU (virtuálna anatomická učebňa), 

 využívanie výhod študentskej karty ISIC/EURO 26, pre pedagogických 

zamestnancov ITIC karta, 

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

sú súčasťou školského programu Edupage, 

 Ambasádorská škola Európskeho parlamentu,  

 zabezpečenie veľkého počtu odborných prednášok súvisiacich s preberaným  

učivom za účelom skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu, 

 realizácia výučby metódou CLIL, 

 vysoký počet aktivít zameraných na prevenciu  drogových závislostí a sociálno-

patologických javov, 

 charitatívne a dobrovoľnícke akcie, 

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

 školy,  

 veľký počet tematických exkurzií,  

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

 zníženie počtu necvičiacich žiakov,  

 mierne zlepšenie prospechu žiakov, 

 aktívne zapájanie sa vyučujúcich do kontinuálneho vzdelávania, 

 prezentácia školy na verejnosti (poskytovanie zdravotníckych hliadok, figurantov               

pri rôznych akciách, modelových situáciách, súčinnostných cvičeniach), 

 bohatá ponuka 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), 

 dobré materiálno-technické vybavenie školy, vybudované multifunkčné ihrisko, 

zriadenie virtuálnej anatomickej učebne – VAU, nová odborná učebňa JIS, 

 zapojenie sa do virtuálnej knižnice,  

 veľký záujem rôznych zdravotníckych zariadení o absolventov, 

 spolupráca so Slovenským Červeným krížom, 

 veľmi dobrá spolupráca s CPPPaP, 

 výborná spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami a  zariadeniami sociálnych 

služieb a ostatnými inštitúciami, 

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

rodičovského združenia, stavovskými organizáciami a rôznymi ďalšími výchovno-

vzdelávacími inštitúciami,  

 sídlo školy,  

 história školy. 

 

 

Nedostatky:  

 veľký počet vymeškaných hodín žiakmi školy, 
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Opatrenia: 

 venovať zvýšenú pozornosť absencii žiakov, aby sa zlepšila  školská dochádzka   

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

školským psychológom, triednymi učiteľmi. 

 

 

 

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

vzdelávacími potrebami  

 

 

 
 Počet žiakov školy spolu 599 

 Z toho dievčat 450 

 Počet tried spolu 29 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 396 

 Z toho dievčat 316 

 Počet tried denného štúdia 19 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  ⃰ 111 

 Z toho dievčat 84 

 Počet tried nadstavbového štúdia 6 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  13 

 Z toho dievčat 2 

 Počet tried pomaturitného štúdia 1 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 203 

 Z toho dievčat 134 

 Počet tried večernej formy štúdia 10 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 

dievčat 

- 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

- 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 1/1 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat  - 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia - 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 17 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 2 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 2 
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j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 6 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

16 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 43 

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

245/2008 Z. z. – štúdium jednotlivých 

vyučovacích predmetov  

- 

n) Iný dôvod zmeny - 

 

 

 

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

V zmysle §66 a  § 67  zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   neskorších predpisov a podľa 

Rozhodnutia  o termínoch organizácií  a hodnotení prijímania na vzdelávanie  v stredných školách  

v čase mimoriadnej situácie  v školskom roku 2019/2020 vydaného MŠVVaŠ SR, podľa usmernenia 

MZ SR zo dňa 04.05.2020 a v zmysle  kritérií schválených  pedagogickou radou dňa 06. mája 2020  sa 

pre uchádzačov konala  prijímacia skúška  podľa upravených kritérií, talentové skúšky sa nekonali. 

 

 
 1.kolo PS 

 

2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2020 

Kód Odbor Plán Prihlásení  Prijatí 

 

Prihlásení Prijatí 

5361 M praktická sestra  

 
62 103 54 7 7 60 62 

5370 M masér 

 
25 39 20 0 0 20 22 

5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 
28 33 28 0 0 28 23 

5325 Q diplomovaná 

všeobecná sestra 
28 35 28 3 3 28 17 

5315 N zdravotnícky 

záchranár 

(denná forma) 
25 17 17 5 4 21 17 

5315 N zdravotnícky 

záchranár 

(externá-večerná  

forma) 

50 77 
25 

a 22 na 

odvolanie 
0 0 47 49 

5361 N praktická sestra 

(externá večerná 

forma ) 
62 68 62 14 11 62 60 

5370 N 

masér 

masér (externá 

večerná forma) 
12 9 9 6 5 9 9 

5371 H sanitár (externá 

večerná forma) 24 38 
20 a 4 

na 

odvolanie 
0 0 24 24 

Spolu  316 419 289 35 30 299 283 

 

 



  

 

 - 21 - 

 

Škola má vypracovaný marketing propagácie školy. V školskom roku 2019/2020 sme 

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

Marketingovú komunikáciu sme  realizovali nasledovnými krokmi: aktívnou komunikáciou 

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

informovaním o aktivitách a úspechoch školy prostredníctvom internetových denníkov. 

Reklamou a propagáciou školy a študijných odborov v prostriedkoch MHD. 

 

 

 

IV.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  
 

 

2015/2016 2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

Priemerný prospech za školu 

 2,07 2,07 2,05 1,91 1,72 

Priemerný počet vymeškaných 

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

 

97,37 

 

63,93 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu 
1,38 1,44 0,93 

 

0,81 0,49 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu 
95,31 94,58 86,4 

 

96,55 63,42 

 

            
 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 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, praktická sestra a masér 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  68 15 22,1 27 39,7 24 35,3 2 2,9 5505 80,95 120 1,76 

2.  61 18 29,5 23 37,7 20 32,8 0 0 5694 93,34 34 0,55 

3.  77 20 26,0 27 35,1 30 39,0 0 0 6558 85,16 22 0,28 

4.  62 12 19,4 26 41,9 24 38,7 0 0 4512 72,77 49 0,79 

Spolu 268 65 24,3 103 38,4 98 36,5 2 2,9 22269 83,09 225 0,83 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 v  študijných 

odboroch  s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 
Prospech 

Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  28 16 57,1 5 17,9 7 25,0 0 0 1809 64,60 21 0,75 

2.  35 15 42,9 9 25,7 11 31,4 0 0 2779 79,4 5 0,14 

3.  32 16 50,0 15 46,9 1 3,1 0 0 1768 55,25 12 0,37 

Spolu 95 47 49,5 29 30,5 19 20,0 0 0 6356 66,90 38 0,4 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

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

 
Prospech 

Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory zdravotnícky záchranár PKŠ 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  11 4 36,4 5 45,5 2 18,2 0  792 72,00 2 0,18 

2. - - - - - - - - - - - - - 

Spolu 11 4 36,4 5 45,5 2 18,2 0  792 72,00 2 0,18 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v iných formách štúdia  

 Prospech 
Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory   zdravotnícky asistent,  praktická sestra, masér PKŠ – externá večerná 

forma (dvojročné štúdium) 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  50 22 44,0 18 36,0 9 22,0 0 0 1231 24,62 0 0 

2.  34 19 55,9 11 32,4 4 11,8 0 0 818 24,05 0 0 

Spolu 84 41 49,95 29 34,2 13 17,3 0 0 2049 24,33 0 0 
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5. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v iných formách štúdia  

 Prospech 
Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory   zdravotnícky záchranár PKŠ – externá večerná forma (trojročné štúdium) 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  9 4 44,4 0 0 5 55,6 0 0 490 54,44 0 0 

2.  33 27 81,8 5 15,2 1 3,0 0 0 1101 33,36 0 0 

3. - - - - - - - - - - - - - 

Spolu 42 31 73,8 5 11,9 6 14,3 0 0 1591 37,88 0 0 

 

 

 

6.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v iných formách štúdia  

 Prospech 
Počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebné odbory sanitár – externá večerná forma (jednoročné štúdium) 

Ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  33 18 54,5 8 24,2 7 21,2 0 0 751 22,75 0 0 

Spolu 33 18 54,5 8 24,2 7 21,2 0 0 751 22,75 0 0 

 

 

 

7. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 
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 20 0 8 0 5 0 0 0 33 

Celkom  0 20 0 8 0 5 0 0 0 33 

 

 

8. Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 
8.1 Celkové hodnotenie 

Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5356 M zdravotnícky asistent 41 34 0 0 41 34 

5370 M masér 21 0 0 0 21 0 

Spolu  62 34 0 0 62 34 
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Mimoriadne obdobie (september 2020) 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

- - - - - - - - 

- - -- - - - - - 

- - - - - - - - 

Spolu - - - - - - - 

 

8.2 Externá časť MS – nekonala sa  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie v 

% 

Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra    

Anglický jazyk    
Nemecký jazyk    

 

8.3 Interná časť MS 
      - písomná forma – nekonala sa 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie v % 
Slovenský jazyk a literatúra   

Anglický jazyk   
Nemecký jazyk   

 

8.4 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 

7 38 16 1 0 2,18 

Anglický 

jazyk 
7 14 20 15 1 2,77 

Nemecký 

jazyk 
- 4 1 1 0 2,5 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

22 51 21 2 0 2,03 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

31 52 12 1 0 1,82 

 

9. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 
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 
3 0 5 0 11 0 0 0 19 0 

5325 Q diplomovaná 

všeobecná sestra 
7 0 3 0 3 0 0 0 13 0 

Celkom  10 0 8 0 14 0 0 0 32 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 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné 

odbory - 

denné 

štúdium 

/SOŠ-

kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ 

SR  

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

5356 M        

zdravotnícky 

asistent 

ŠVP 

(aktualizácia 

v roku 2017) 
0 0 2 40 2 48 2 41 6 129 

5361 M 

praktická 

sestra 

ŠVP od roku 

2019 
2 46 0 0 0 0 0 0 2 46 

5370 M      

masér 

ŠVP                 

( aktualizácia 

v roku 2017) 
1 22 1 21 1 29 1 21 4 93 

5317 Q 

diplomovaný 

fyzioterapeut 

4181/1997-152 1 19 1 19 1 19 0 0 3 57 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

PKŠ 

ŠVP                           

(aktualizácia 

v roku 2017) 
1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 

5325 Q 

diplomovaná 

všeobecná 

sestra 

ÚP 3000/2002-

42 
1 9 1 16 1 13 0 0 3 38 

Celkom 6 61 5 96 5 109 3 62 19 374 

Ostatné 

formy 

štúdia 

(externé- 

večerné 

štúdium)  

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ 

SR 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

5356 N 

zdravotnícky 

asistent 

PKŠ 

ŠVP  

(aktualizácia 

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

5361 N 

praktická 

sestra 

ŠVP od roku 

2019 
2 41 0 0 0 0 0 0 2 41 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

PKŠ 

ŠVP                           

(aktualizácia 

v roku 2017) 
1 9 2 33 0 0 0 0 3 42 

5370 N 

masér 

ŠVP                 

( aktualizácia 

v roku 2017) 
1 9 0 0 0 0 0 0 1 9 

Celkom 

 
4 59 4 67 0 0 0 0 8 126 
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Vzdelávacie  programy 

školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2018/2019 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR resp. 

ŠVP 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 

triedy 
 

žiaci 

5371 H sanitár 
ŠVP ( aktualizácia 

v roku 2016) 
2 33 0 0 0 0 2 33 

Celkom 2 33 0 0 0 0 2 33 

 

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 2019/2020  podiel absolventov na 

trhu práce  

 
Pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2020 
Celkom 

Počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

26 23 0 70 7+2 RD 

 
128 

 
Počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

  0 0 0 32 1 RD 33 

 
Spolu 

počet žiakov 
26 23 0 102 7+3RD 161 

Poznámka: MD – materská dovolenka, RD – rodičovská dovolenka 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského 

roku 2019/2020 

 

Kód odboru s 

názvom 

Pokračujú v 

štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2020 
Celkom 

5356 M 

zdravotnícky 

asistent 
34 0 6 1 41 

5370 M  

masér 
13 0 5 3 21 

5317 Q 

diplomovaný 

fyzioterapeut 
0 0 15 3+1RD 19 

5325 Q 

diplomovaná 

všeobecná sestra 
0 0 13 0 13 

5356 N 

zdravotnícky 

asistent 
2 0 31 1RD 34 

5371 H 

 sanitár 
0 0 32 1RD 33 
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VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

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

nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 4 26 67 51 10 10 168 48,04 

z toho žien 4 20 60 50 9 7 150 49,09 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 224 

z toho externých 122 

kvalifikovaných 168 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 13 

s 2. kvalifikačnou skúškou 10 

s vedecko-akademickou hodnosťou 7 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 

 

 

2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek do     nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet 1 1 3 5 2 1 13 53,30 

z toho žien 1 1 2 2 2 1 9 52 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 5 

so stredoškolským vzdelaním 7 

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

 
 

Predmety 

 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 81 81 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 110 110 100,00 0 0,00 

Prírodovedné 53 53 100,00 0 0,00 

Odborné 1072 1072 100,00 0 0,00 

Spolu 1316 1316 100,00 0 0,00 

 

 

 

 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov osvedčenie, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet 

kreditov 

Vykonanie rigoróznej skúšky 
Prešovská univerzita  

v Prešove   
 1 0 

I. atestácia pre pedagogických 

zamestnancov SZŠ 
SZU Bratislava osvedčenie 6 0 

Doplnkové pedagogické 

štúdium 
SZU Bratislava osvedčenie 2 0 

 

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)  

17 0 0 7 20 
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IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
 

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

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. SOČ Viktória Mihoková 

III.A/ZA 

17.4.2020 

On line 

ÁNO 

 

--- --- 

2. Aerobik žiačok   

Košice – 

Gymnázium  

Opatovská 

Postup 2dievčat  

 

5.11.2019 ÁNO --- --- 

3. Bedminton žiakov SŠ 

Košice-  

SOŠ železničné 

Družstvo dievčat -  

8. miesto 

12.10.2019 ÁNO --- --- 

4. Florbal chlapcov 

Košice-  

SOŠ Ostrovského 

Družstvo chlapcov   

(10 chlapcov)  

5.miesto v skupine 

15.11.2019 ÁNO --- --- 

       

Iné súťaže 

 
1. 17. Medzinárodný  

veľtrh cvičných  

firiem krajín V4 –  

Velvet Massage  

Salon s.r.o 

Organizátor: 

ŠIOV , Obchodná  

Akadémia,  

Watsonova 61, KE 

9 žiakov z III. MAS, 2 

žiaci z II. DFT 

 

23., 

24.10.2019 

 

--- 

 

 

--- 

 

2.miesto – 

Najlepšia 

cvičná firma 

 

 

2. Ekonomická 

olympiáda  

D. Rozeková,  

S. Hamaďáková 

 

07.06.2019 

 

ÁNO -- --- 

3. Dištančná súťaž  

z predmetu TSV 

S. Marek, T. Lešičková  

1. miesta na KK,  

S. Marek – 1. miesto SR 

Apríl – jún 

 2020 

ÁNO ÁNO Dištančná súťaž  

z predmetu 

TSV 

4.  Súťaž prvej pomoci Usporiadateľské nesúťažné 

 družstvo 

18.10.2019 ÁNO   

         --- 

 

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy 

 

P.č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania 

(v médiách, účasť na 

konferenciách, 

výstavách) 

Počet zúčastnených 

1. Správna voľba povolania – 

príležitosť k úspechu v Košiciach 

 

 

25.11.2019 

26.11.2019 

 

25.10.2018 

SOŠ Ostrovského, KE 

 

 

Gymnázium, SNP 1 

Gelnica  

2 žiaci DVS 

2 žiaci DFT 

14 žiakov III.ZA 

2 žiaci III. MAS 

4 žiaci ZZ 

2.  Mosty bez bariér  18.9.2019 Pribeník 16 žiakov 

3. Európsky deň rodičov a škôl 16.10.2019 ZŠ Lechkého, ul. Jána 4 žiaci  
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Pavla II  

 

4. Pro Educo – fórum vzdelávania a 

inovácii 

4. – 5. 12. 2019 Spoločenský pavilón, 

KE 

6 žiakov  

5. Deň otvorených dverí 23.11.2019 

08.02.2020 

SZŠ Kukučínova 40, 

KE 

100 návštevníkov  

72 návštevníkov 

6. Profesia Days 26.9.2019 Veľtrh pracovných 

príležitostí, Steel 

Arena, Košice 

9 žiakov 

7. Prezentácia stredných škôl 9.1.2020 ZŠ Park Angelinum, 

Košice 

Žiaci ZŠ a ich 

zákonní 

zástupcovia 

8. Zaslanie letákov pre jednotlivé 

študijné odbory 4-ročného štúdia na 

ZŠ KSK a PSK 

október 2019 ŠVS v Michalovciach ZŠ v Košickom 

a Prešovskom kraji 

9. Zaslanie letákov pre jednotlivé 

študijné odbory VOŠ a PKŠ na SŠ 

KSK a PSK 

november 2019 ŠVS v Michalovciach SŠ v Košickom 

a Prešovskom kraji  

10. Prezentácia možností štúdia na našej 

škole na web stránke školy 

priebežne www.kukucinka.sk --- 

     

 

 

 

 

    

ZDRAVOTNÍCKE HLIADKY 

Akcia Dátum Miesto Organizátor Počet zúčastnených 

žiakov 

Meranie TK, pulzu a 

glykémie 

10.9.2019 

 

Moldavská cesta PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

Mgr. Fabiánovou 

2 žiaci II.DVS 

 

Športová akcia SOŠ J. 

Bocatia 

20. a 30. 

9.2019 

 

Areál Anička PhDr. Danková , 

PhD. v spolupráci 

so SOŠ J. Bocatia   

4 žiaci II.DVS 

 

 

KSK 11.9.2019 Námestie MM, 

Košice 

PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

Mgr. Fabiánovou 

2 žiaci III. DVS 

Charitatívna zbierka 17.10.2019 Urbanova veža, 

Košice 

PhDr. Danková, 

PhD. v spolupráci 

Mgr. Rečičárovou 

2 žiaci III. DVS 
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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 

Národný projekt 

IT AKADÉMIA 

vzdelávanie pre 21. 

storočie 

ITMS2014+: 

312011F057 

-- -- -- 

Erasmus +  

Žiaci v odbore 

zdravotnícky 

asistent a masér 

získajú odborné 

skúsenosti v 

Španielsku 

2020-1-SK01-KA102-

078051 

52314 eur --  

 

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020 
 

V školskom roku 2019/2020 v dôsledku pandémie COVID-19 nebola vykonaná 

následná inšpekcia predmetom ktorej mala byť kontrola realizácie externej časti a písomnej 

formy internej časti maturitnej skúšky.  

 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Zakúpenie učebníc, CD prehrávačov, zdravotníckeho spotrebného materiálu a učebných 

pomôcok pre OŠE (nemocničné postele, paže pre napichnutie ihly, ženská výučbová figurína, 

germicídny žiarič),učebných pomôcok pre MAS,DFT a ZZ (záchranárske batohy, 

záchranárske brašne, defibrilátory, manipulačné ležadlo), učebných pomôcok pre 

TV(volejbalové lopty, žinienky, jóga valce), zakúpenie IKT (3 ks PC a 5 ks dataprojektory), 

školského nábytku v celkovej sume 28.932,99 €. 

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

Oprava kabinetu TV v celkovej sume 3.990,14 €. 

Od februára 2020 v dôsledku pandémie COVID -19 škola zakúpila dezinfekčné 

prostriedky a OOPP pre žiakov a zamestnancov školy v sume 6.835,16 €. 
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
    

 

Finančné prostriedky 

podľa zdroja 

Poskytnuté 

fin. prostriedky 

k 31.12.2019 

Použité 

fin. prostriedky 

K 31.12.2019 

Nevyčerpané 

fin. prostriedky 

k 31.12.2019 

Fin. prostriedky spolu    

131H-002/z roku 2018 11.944,45 11.944,45  

111-002/normatívne 1.479.296,00 1.475.213,57 4.082,43 presun do 

roku 2020 

111-003/nenormatívne 19.607,00 19.607,00  

-          odchodné 3.839,00 3.839,00  

-          vzdelávacie      

            poukazy 

7.072,00 6.918,00 154,00 vrátené na účet 

KSK 

-          lyžiarsky kurz 12.000,00 8.850,00 3.150,00 vrátené na 

účet KSK 

Dotácie z KSK 105.164,75 105.164,75  

-         rekonštrukcia 

E        elektroinštalácie 

105.164,75 105.164,75 Dotácia z roku 2018 

použitá len uvedená 

čiastka/úprava 

rozpočtu/ 

Vlastné príjmy 2.807,26 2.807,26   

-          reklama  670,99   

-          poistenie žiakov  726,41   

-          iné  1.409,86   

Dary 14.318,92 12.653,92 Z toho 1.665,00 

presun do roku 2020 

-          hygienické  

           zariadenia pre  

           žiakov 

1.995,00 1.995,00   

-          učebné pomôcky  158,92  

Chem. laboratórium  10.658,92   

 

11.173,92€ - presun z roku 2018 

1.995,00€ - finančný dar od RZ na hygienické zariadenia pre žiakov školy 

1.020,00€ - finančné dary od súkromných osôb na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu 

130,00€ - finančný dar od Maratónskeho klubu Košice na zabezpečene výchovno-

vzdelávacieho procesu 
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XIV.Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 
 

V správe uvádzame aktivity, ktoré sme vykonali v oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, 

rodina, mobilita, životné prostredie, voľný čas detí a mládeže, kultúra, zdravie a zdravý 

životný štýl, deti a mládež čeliaci zložitým životným situáciám a pochádzajúci zo 

znevýhodneného prostredia, sociálno-patologické javy a ich prevencia, mládež a ľudské 

práva, informácie a komunikačné technológie, účasť mládeže na spoločenskom a politickom 

živote -participácia. Jednotlivé oblasti sú podľa aktuálnosti zapracované v tematických 

plánoch a plánoch predmetových komisií, študijných odborov, koordinátorov,  výchovného 

a kariérového poradcu, školského psychológa a žiackej školskej rady. 

 

 

 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KSK  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnenýc

h žiakov 

Prínos, resp. 

nezáujem 

žiakov 

Skupinové kariérne 

poradenstvo so 

žiakmi štvrtých 

ročníkov. 

09.09.2019 

3 x 45 min. 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

kariérový poradca 

 

58 žiakov 

IV.A/ZA, 

IV.B/ZA 

a IV.MAS 

Prínos. 

Realizácia 

aktivít 

Kariérne 

kotvy 

a informovan

ie žiakov 

o ich 

možnostiach 

ďalšieho 

štúdia, 

o uplatnení 

absolventov 

našej školy, 

o štatistickýc

h údajoch 

o uplatnení 

absolventov 

SŠ na trhu 

práce, 

o trendoch 

a vývoji trhu 

práce 

a potrebe 

absolventov 

pre dané 

odbory. 

Účasť na veľtrhu 

pracovných 

príležitostí Profesia 

Days  

26.09.2019 

Spoločenský 

pavilón,  

Tr. SNP 1, Košice 

PaedDr. Benöcz 

výchovný poradca 

9 žiakov 

III.MAS 

triedy 

 

Prínos. 

Zlepšenie 

informovano

sti žiakov 

o uplatnení 

na trhu práce. 

Analýza, sumarizácia september - Stredná kariérový poradca 71  žiakov Oboznámeni
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a vypracovanie 

dokumentu o 

záujmových 

aktivitách 

a nadaniach žiakov I. 

ročníkov. 

október 

2019 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

 

 

I.A/PS, 

I.B/PS, 

I.MAS 

e triednych 

učiteľov, 

pedagogický 

zbor 

a vedenie 

školy na 

podporu 

a rozvoj 

nadania 

žiakov. 

Kariérne poradenstvo 

na základných 

školách  pre žiakov 

deviatych ročníkov 

alebo pre ich 

zákonných 

zástupcov. 

16.10.2019 

 

ZŠ Mateja 

Lechkého,  

ul. J. Pavla II. č. 1 

Košice, 

 

kariérový poradca 

PhDr. Mochnacká 

žiaci 

deviatych 

ročníkov ZŠ 

Mateja 

Lechkého, 

Košice a ich 

zákonní 

zástupcovia 

6 žiaci 

IV.MAS 

Prínos. 

Oboznámeni

e žiakov 

deviatych 

ročníkov 

a ich 

zákonných 

zástupcov so 

študijnými 

odbormi SZŠ 

Zapojenie sa do 

prieskumu Detského 

fondu SR: Prieskum 

o výskyte 

a prejavoch ADHD 

v škôlkach a školách 

na Slovensku. 

28.10.2019 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

Detský fond SR 

kariérový poradca 

školský psychológ 

všetci žiaci 

školy 

393žiakov 

prínos 

Zapojenie školy do 

webovej akcie 

Týždeň kariéry 2019 

s aktivitou Deň 

otvorených dverí – 

Objav svoj talent na 

SZŠ 23.11.2019 

a 08.02.2020.  

november 

2019 

web:  

www.tyzdenkarier

y.sk 

 

Euroguidance 

Slovensko, 

Združenie pre 

kariérové 

poradenstvo a rozvoj 

kariéry 

kariérový 

poradca 

 

Prínos. 

Propagácia 

služieb 

kariérového 

poradenstva 

širšej 

verejnosti 

Deň otvorených 

dverí na SZŠ 
23.11.2019 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

kariérový poradca 

 

široká 

verejnosť 

žiaci ZŠ 

a ich 

zákonní 

zástupcovia 

 

Prínos. 

Poskytnutie 

informácií 

o študijných 

odboroch, 

o pripraveno

sti našich 

absolventov 

pre trh práce 

a o ich 

uplatnení na 

domácom 

trhu práce 

alebo 

v zahraničí. 

Kariérové 

poradenstvo 

zamerané na 

propagovanie 

študijných odborov 

školy, ktoré je možné 

študovať na našej 

08.11.2019 

15.11.2019 

29.11.2019 

13.12.2019 

17.01.2020  

24.01.2020 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

kariérový poradca 

 

ZŠ M. 

Nešpora, 

Prešov 

(23 žiakov), 

MŠ a ZŠ 

Bidovce (6 

žiakov),  

Prínos. 

Prehliadka 

školy pre 

žiakov ZŠ 

a SŠ, 

poskytnutie 

informácií 

http://www.tyzdenkariery.sk/
http://www.tyzdenkariery.sk/


  

 

 - 35 - 

škole v nasledujúcom 

školskom roku 

2020/2021 

a realizovanie 

prehliadky školy so 

žiakmi základných 

a stredných škôl.   

Súkromná 

ZŠ, Tr. SNP 

10, Košice 

(18 žiakov), 

Gymnázium, 

Šrobárova 1, 

Košice (13 

žiakov), 

MŠ a ZŠ 

Želiarska 4, 

Košice (24 

žiakov), 

ZŠ Ľ. 

Podjavorinsk

ej, Košice 

(16 žiakov) 

o študijných 

odboroch, 

o pripraveno

sti našich 

absolventov 

pre trh práce 

a o ich 

uplatnení na 

domácom 

trhu práce 

alebo 

v zahraničí. 

Aktívna účasť na 

prezentácii stredných 

škôl na ZŠ Park 

Angelinum 8, 

Košice. 

09.01.2020 

ZŠ Park 

Angelinum 8, 

Košice 

kariérový poradca 

Žiaci ZŠ 

Park 

Angelinum 

8, Košice 

a ich 

zákonní 

zástupcovia 

Prínos. 

Propagácia 

žiakom školy 

a im 

zákonným 

zástupcom 

študijných 

odborov, 

ktoré je 

možné 

študovať na 

našej škole 

v nasledujúc

om školskom 

roku 

2020/2021. 

Informovanie žiakov 

o workshope „Kam 

na vysokú 2020“.  

 

30.01.2020 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

kariérový poradca 

 

61 žiakov 

IV.A/ZA, 

IV.B/ZA, 

IV.MAS 

 

Možnosť 

bližšie sa 

oboznámiť 

so štúdiom 

na 

jednotlivých 

vysokých 

školách. 

 

Realizácia 

konzultácie s p. 

Lachváčovou  z 

ÚPSVaR ohľadne 

sociálneho 

poradenstva pre 

končiace ročníky. 

16.03.2020 

 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

kariérový poradca 

 

61 žiakov 

IV.A/ZA, 

IV.B/ZA, 

IV.MAS, 

III.DVS, III-

DFT 

 

Prínos 

aktualizácia 

informácií. 

30 miniexkurzií -  September

2019- 

február  

2020 

Dialyzačné 

stredisko, 

hyperbarická 

komora, NTS, 

Oddelenie 

centrálnej 

sterilizácie, ORL, 

psychiatrická 

klinika, ústavná 

Jednotliví vyučujúci 

odborných 

predmetov  Žiaci 

všetkých 

ročníkov 

a všetkých 

odborov 

Prínos, 

oboznámenie 

sa 

s jednotlivý

mi 

oddeleniami 

a pracoviska-

mi 

zdravotníc-
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lekáreň, sadrovňa. 

Operačné sály, 

ARO, a iné 

kych 

zariadení 

Exkurzia 20.09.2019 Kúpele, Štós Mgr. Legárdová 

PhDr. Danková, 

PhD. 

20  IV.A/ZA 

  13  III.DVS 

prínos 

Exkurzia 11.10.2019 Nemocnica 

s poliklinikou Š. 

Kukuru, Špitálska 

2,  Michalovce 

PhDr. Dluhošová 

PhDr. Danková, 

PhD. 

20  IV.A/ZA 

  13  III.DVS 

prínos 

Európsky parlament 

– Seminár a ocenenie 

pedagógov z krajín 

EU 

18.11. 

19.11.2019 

Brusel, Belgicko PhDr. 

Böszörményiová 

1 pedagóg prínos 

Deň otvorených 

dverí 

06.10.2019 SČK, Bocatiova 

ul., KE 

PaedDr. Šusterová 2  II.DVS prínos 

Mosty bez bariér 18.09.2019 Pribeník Mgr. Lenka Áronová 

Fedoreňková 

 

14  I.DVS 

2   I.ZZ 

prínos 

Deň fyzioterapeutov 20.09. 

21.09.2019 

Hotel Centrum, 

KE 

MUDr. Kolárovská 1  II.MAS 

1  III.A/ZA 

prínos 

17. ročník 

Medzinárodného 

veľtrhu cvičných 

firiem krajín V4 

24.10.2019 

 

Spoločenský 

pavilón, KE 

PhDr. 

Böszörményiová 

12  II.MAS prínos 

Správna voľba 

povolania – 

príležitosť k úspechu 

v Košiciach 

 

 

25.11. 

26.11.2019 

 

 

 

SOŠ Ostrovského 

1, KE 

 

 

 

 

v spolupráci s KSK 

a mestom KE 

PhDr.  Danková, 

PhD., Mgr. 

Matušková, Mgr. 

Krajňáková, Mgr. 

Legárdová, PhDr. 

Mochnacká 

PhDr. Miriam 

Böszörményiova 

 

 2   I.DVS        

 2   I.DFT 

     2   III.ZA 

     2  

III.MAS 

         4  I.ZZ 

 12   

III.B/ZA    

prínos 

 

 

 

prínos 

Prednáška na tému 

Práca sestry v ADOS 

03.12.2019 SZŠ, Kukučínova 

40, KE 

PhDr. Pituchová 

v spolupráci s Mgr. 

Lengyelovou 

13  III.DVS prínos 

Prednáška na tému 

Práca sestry na 

detskom oddelení 

25.01.2019 DFN, Tr. SNP 1, 

KE 

PhDr. Pituchová 

v spolupráci s PhDr. 

Popíkovou 

13  III.DVS prínos 

PRO EDUCO – 

fórum vzdelávania a 

inovácii 

04.12. 

05.12.2019 

Steel Aréna, KE PhDr. Miriam 

Böszörményiova 

PhDr. Ingrid 

Čigášová 

2  I.DVS 

4   I.ZZ 

prínos 

Súťaž v obväzovej 

technike 

18.11.2019 SZŠ Kukučínova 

40, KE 

PhDr. 

Danková,PhD., Mgr. 

Kavuličová 

24   I.A/PS 

20   I.B/PS 

prínos 

Exkurzia 18.12.2019 Sziklakórház 

Atombunker 

múzeum, 

nemocnici v skale 

Budapešť, 

Maďarská 

republika 

Mgr. Merganičová 

PhDr. Danková, 

PhD. 

4   I.DVS 

11   II.DVS 

10   III.DVS 

prínos 
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Purpurový festival 

a Konferencia 

o predčasne 

narodených deťoch 

14.11.2019 SZŠ Kukučínova 

40, KE 

PhDr. Čigášová  

v spolupráci 

s MUDr. 

Kolárovskou 

21  IV.A/ZA 

20  III.A/ZA 

22  II.A/ZA 

prínos 

Moje mesto povolaní priebež. OC Aupark, 

Casovia Košice 

PhDr. Dluhošová,  verejnosť prínos 

Projekt CLIL septem. 

až 

marec 2020 

 

SZŠ Kukučínova 

40, KE – príprava 

žiakov 

 

 

MUDr. Kolárovská 

v spolupráci s PhDr. 

Böszörményiovou 

a Mgr. Kavuličovou  

 

MUDr. Kolárovská 

v spolupráci s Mgr. 

Kavuličovou, Mgr. 

Kočerginovou 

a PaedDr. 

Šusterovou 

24  III.A/ZA 

 

 

 

24  III.B/ZA 

 

 

prínos 

Virtuálna anatomická 

učebňa VAU – 

externé exkurzie 

priebež. SZŠ, Kukučínova 

40, KE 

MUDr. Kolárovská 2  II.MAS 

2  III.A/ZA 

2   II.B/ZA 

verejnosť 

prínos 

Po stopách Florence 

Nightingale – 200. 

výročie narodenia 

Máj 2020 

 

SZŠ, Kukučínova 

40, KE 

PhDr. Mochnacká 2 III.A/ZA 

2 III.B/ZA 

 

prínos 

Miniexkurzia 4X September-

december 

2019 

VŠOUG sv. 

Lukáša, Cumulus, 

Kryocentrum, Fly 

house 

Vyučujúci mas a dft 

Žiaci 

odborov 

MAS, DFT 

Spoznanie 

pracovísk 

a zdravotníc-

kych 

zariadení 

odboru 

Športom proti 

drogám - cvičenie 
11.9.2019 Cumulus Košice Mgr. Gavulová 

20 žiakov 

III.DFT 
prínos 

Prednáška na tému 

Osobná asistencia 
12.9.2019 

SZŠ Kukučínova 

40 
Mgr. Kuželová 

25 žiakov 

I.DFT 
prínos 

Odborná exkurzia 

v Plešivci 
22.10.2019 

Psychiatrická 

liečebňa S. Bluma 

v Plešivci 

Mgr. Kuželová 

Mgr. Fedorová  

29 žiakov 

III.MAS 
prínos 

17. Medzinárodný 

veľtrh cvičných 

firiem krajín V4 – 

firma Velvet 

Massage Salon s.r.o. 

23.-24.10. 

2019 

Spoločenský 

pavilón, Tr. SNP 

61, Košice 

Obchodná akadémia, 

Watsonova 61, 

Košice 

ŠIOV Bratislava 

Mgr. 

Gavulová 

Mgr. 

Kuželová 

9 ž. III. 

MAS  

2 ž. II.DFT  

2.miesto – 

Najlepšia 

cvičná firma 

Prínos 

 

Odborná exkurzia 

v Kováčovej 
11.11.2019 

Národné 

rehabilitačné 

centrum 

Kováčová 

PhDr. Moudrá 

Mgr. Kvokačková 

19 ž. II.DFT 

20 ž. 

III.DFT 

prínos 

Odborná exkurzia v 

Budapešti 
18.12.2019 

Nemocnica 

v skale, Budapest, 

MR 

PhDr. Moudrá 
12 žiakov 

III.DFT 
prínos 
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Koncepcia rozvoja športu 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organi-

zátor 

 

Počet 

zúčast. 

žiakov 

Prínos, resp. 

nezáujem 

žiakov 

Základné kolo v nohejbale  

chlapcov 

16.10.2019 Hotelová akedémia CVČ KE 
5 

2.miesto,  

prínos- postup 

 20.11.2018 SOŠ železničné,  

KE 

CVČ KE 
10 

3.miesto,  

Regionálne finále v nohejbale 

 chlapcov 

 

13.11.2019 SOŠ – Košice Šaca CVČ KE 

5 

4.miesto, postup 

na krajskú 

Športovú olym- 

piádu 

 

Základné kolo vo futsale  

dievčat 

21.10.2019 Bardejovská, Košice  CVČ KE 
10 

2.miesto, prínos 

Regionálne finále v nohejbale  

dievčat 

20.11.2019 SOŠ železničná, KE CVČ KE 
5 

4.miesto, prínos 

Regionálne finále v bedmintone  

chlapcov 

4.12.2019 SOŠ železničná, KE CVČ KE 
3 

8.miesto,  

prínos - postup 

Regionálne finále v bedmintone  

dievčat 

3.12.2019 SOŠ železničná, KE CVČ KE 
3 

8.miesto,  

prínos - postup 

Semifinále vo florbale dievčat 29.11.2019 SOŠ Ostrovského,  

KE 

CVČ KE 
12 

2.miesto 

 v skupine 

Semifinále vo florbale chlapcov  6.12.2019 SOŠ Ostrovského,  

KE 

CVČ KE 
10 

2.miesto 

 v skupine 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnen

ých žiakov 

Prínos, 

resp. nezáujem 

žiakov 

Súťaž prvej pomoci 18.10.2019 SZŠ 

Kukučínova 40, 

KE 

 

Mgr. Kočerginová, 

PhDr. Birková, Mgr. 

Pittnerová  
v spolupráci so 

zamestnancami školy 

všetci žiaci 

školy 

prínos 

SOČ – príprava na 

školské kolo (19.02.) 

    priebežne 

 

03.04. 

 

17.04.2020 

SZŠ 

Kukučínova 40, 

KE 

 

Obvodné kolo, 

Gymnázium 

Dneperská 1, 

KE 

Krajské kolo, 

SPŠ dopravná, 

Hlavná 113,  

KE 

PhDr. Čigášová, 

MUDr. Kolárovská, 

PhDr. 

Böszörményiová, Mgr. 

Krajňáková, Mgr. 

Kočerginová, MUDr. 

Skalošová, Mgr. 

Áronová 

 

40  

II.A,B/ZA 

 

1 III.A/ZA 

 

1 III.A/ZA 

prínos 

Ambasádorksa škola 19.09.2019 Hotel CROW 

PALACE, 

Bratislava 

Európsky parlamet - 

kancelária  

6   

III.A/ZA 

prínos 

Zdravotná výchova dec. až 

január 

ZŠ Gemerská 2, 

ZŠ Krosnianska 

2, ZŠ sv. Cyrila 

Mgr. Merganičová, 

Mgr. Matušková 

16  II.DVS prínos 
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a Metoda, 

Bernolákova  18 

a u detí v MŠ 

Miškovecká KE 

CLIL - príprava na 

školské kolo 

priebežne SZŠ 

Kukučínova 40, 

KE 

MUDr. Kolárovská, 

Mgr. Kavuličová, 

PhDr. 

Böszörményiová,  

Mgr. Kočerginová, 

PaedDr. Šusterová 

48  žiakov 

3.ročníkov 

ZA 

prínos 

Príspevok do 

školského rozhlasu na 

tému  Červené stužky 

27.11. SZŠ 

Kukučínova 40, 

KE 

MUDr. Kolárovská všetci žiaci 

školy 

prínos 

Príspevok do 

školského rozhlasu na 

tému Úcta k starším 

Svetový boj proti 

trestu smrti 

Chrípka - prevencia, 

očkovanie 

Deň počatého dieťaťa 

21.10. 

 

 

07.10.2019 

 

február 

 

10.02.2020 

SZŠ 

Kukučínova 40, 

KE 

PhDr. Danková, PhD. 

 

 

 

všetci žiaci 

školy 

prínos 

Konferencia Deň 

fyzioterapeutov- 

prezentácia VAU 

učebne 

20.9.2020 
Hotel Centrum, 

Košice 

MUDr. Kolárovská 

PhDr. Moudrá 
2 žiačky  prínos 

PROFESIA DAYS – 

veľtrh pracovných 

príležitostí 

26.9.2019 
Spoločenský 

pavilón, Košice 
PaedDr. Benöcz 

29 žiakov 

III.MAS 
Prínos 

5. ročník Behu 

fyzioterapeutov 
13.10.2019 

Lesopark 

Ťahanovce, 

Košice 

Regionálna komora 

fyzioterapeutov Košice 

PhDr. Moudrá 

Mgr. Kvokačková 

12 žiakov 

III.DFT 

1 žiačka 

II.DFT  

prínos 

Konferencia pre 

žiakov stredných škôl  

BeREADY FOR 

THE FUTURE 

28.11.2019 
Aula Maxima 

TUKE 
PhDr. Moudrá 

Žiaci 

III.MAS 
prínos 

Večer v škole  5.12.2019 

SZŠ 

Kukučínova 40, 

Košice 

Mgr. Fedorová, PhDr. 

Kovaľová, PhDr. 

Mochnacká, PhDr. 

Böszörményiová, Mgr. 

Onderišinová 

40 žiakov 

školy 
Prínos 

Pohni hlavou – Stand 

Up 
14.2.2020 

SOŠ 

automobilová 

Košice 

Mgr. Kuželová, Mgr. 

Vitikačová, PaedDr. 

Kušnírová 

III. A/ZA, 

III. B/ZA. 

III.MAS 

Prínos 

Exkurzia STM – KE: 

Sieň elektrických 

výbojov 

október 2019 STM STM 79 Pochopiť podstatu el. 

javov 

Súťaž o najlepšieho 

prírodovedca školy: 

BIFYCHEMATINF 

Triedne a školské 

kolo 

december  

február 

2019/2020 

SZŠ SZŠ 50 Rozvíjať  

logické 

myslenie 

Projekt so žiakmi 1. 

ročníka na tému 

„Energia v ľudskom 

organizme“ 

I. MAS, 

I.A/PS 

I.B/PS 

december 

SZŠ SZŠ 62 Vedieť prepojiť  poznatky 

 z FYZ v ľudskom  

organizme 

Výtvarný projekt 
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2019 

Projekt  na tému 

„Využitie 

jednosmerného 

elektrického prúdu vo 

vašom budúcom 

povolaní“ 

2. ročník 

 

február 2020 

SZŠ SZŠ 65 Vedieť využiť poznatky 

 z FYZ v budúcom 

povolaní 

Výtvarný projekt 

Projekt v programe 

SKICAR 

I. roč. 

november 

december 

2019 

SZŠ SZŠ 62 Využitie INF vedomosti 

 v praxi 

Vlastná tvorba - 

pohľadnica 

Projekt z INF 

v programe 

PowerPoint  

žiaci 

druhého  

ročníka, máj 

2020 

SZŠ 

DV 

SZŠ 65  Vlastná tvorba 

Téma: Zostali sme doma 

Korona vírus 

Projekt z INF 

v programe WORD  

žiaci prvého  

ročníka, máj 

2020 

SZŠ 

DV 

SZŠ 62 Vlastná tvorba 

Téma: Zostali sme doma 

Korona vírus 

Projekt  na tému 

„Vesmír“, „Jadrová 

FYZ“, „Zloženie 

atómu“, Slnečná 

sústava 

Prvý a druhý 

ročník 

 

máj – jún 

2020 

SZŠ 

DV 

SZŠ 62 Vedieť využiť poznatky 

 z FYZ v budúcom 

povolaní 

Výtvarný projekt 

Projekt  na tému 

„Stereometria“ 

III.A,B/ZA, 

MAS 

máj 2020 

SZŠ 

DV 

SZŠ 75 Vedieť využiť poznatky 

 z MAT v budúcom 

povolaní 

 

Projekt  na tému 

„Genetika“ 

žiaci prvého  

ročníka, máj 

2020 

SZŠ 

DV 

SZŠ 62 Poznatky v praxi 

Európsky deň  jazykov – 

rozhlasová  

Relácia 

26.9.2019 SZŠ Kovaľová 

+ vyuč. jaz. 

pre všetkých 

žiakov školy 

Prínos 

Active week – kurz anglického 

jazyka 

 výber žiakov 

4.- 8.11. 

2019 

SZŠ riaditeľstvo 

školy 

žiaci II.  

ročníkov 

Prínos 

Hviezdoslavov Kubín január 2020 SZŠ Kovaľová 

Peťurová 

Onderišinová 

výber 

žiakov 

Prínos 

Rozšírené hodiny ZKC + 

anglický jazyk 

priebežne 

1x mesačne 

SZŠ Stahovcová žiaci 

ZKC 

Prínos 

Beseda so spisovateľom A. 

Laučekom 

19.2.2020 SZŠ Onderišinová III.B/ZA + 

výber žiakov 

Prínos 

Čo žiaci čítajú  

v karenténe - anketa 

karanténa SZŠ Onderišinová žiaci školy Prínos 

Umlčané svedkyne“, 

Heydrichiáda,  

Návraty lidických detí“ - 

prednášky 

28.11.2019 

 

14.1.2020 

Verejná knižnica 

J. Bocatia 

Gymnázium J.A. 

Komenského 

Kušnírová I.BV/PS 

I.MAS 

Prínos –  

dejepis zážitkovo 

„Kto je ďalší“, „November 

1989“ – 

filmové predstavenia 

18.10.2019   

28.11.2019 

Kino Úsmev 

Historická radnica 

Kušnírová II.A, B/ZA 

II.MAS 

Prínos 

Finančná gramotnosť 

- hra 

8. 

a 15.11.2019 
Sídlo pobočky 

Moskovská KE 
Verešpejová, Alianz 

IV. A/ZA, 

IV. B/ZA 

Prínos, finančná  

gramotnosť 

zážitkovo 
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e-test, GS_MS_2020 5.2.2020 
SZŠ NUCEM 

IV, A/ZA 

13 žiačok 

prínos 

Zabezpečenie 

a realizovanie 

projektu „Športom 

proti drogám“. Žiaci 

sa aktívne zúčastnili 

cvičenia Pilates pod 

vedením Mgr. 

Ostrohovej . 

 

 

 

      

11.09.2019 

Cumulus s.r.o., 

Komenského ul. 

34/A 

v Košiciach 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

v spolupráci s Mgr. 

Ostrohovou 

 

20 žiakov 

III.DFT 

 

Prínos. 

 Primárna 

prevencia 

drogových 

závislostí 

podporená 

realizovaním 

projektu 

„Športom proti 

drogám“ 

beseda s látkovo 

závislými klientmi 

 

Október 

2019 

Centrum pre 

liečbu 

drogových 

závislostí na 

Skladnej ulici 

v Košiciach. 

 

PaedDr. Filipová  

 

 

25 žiakov 

I.DFT 

Prínos.   priamy 

kontakt s 

látkovo 

závislými 

klientmi 

prostredníctvom 

besedy. 

Vykonanie 

prehliadky priestorov 

školy a žiakov 

v spolupráci 

s Policajným zborom 

SR a Kynologickým 

záchranným zborom 

SR so psami 

vycvičenými na 

vyhľadávanie drog. 

 

 

 
14.11.2019 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

v spolupráci s 

Policajným zborom SR  

žiaci školy  

(267) 

Prínos. 

Intervencia proti 

užívaniu 

a distribúcii 

drog na škole. 

Pri príležitosti 

Európskeho týždňa 

boja proti drogám 

zabezpečenie 

a realizovane 

preventívnej aktivity 

 

 

19.11.2019 

 

Stredná 

zdravotnícka 

škola, 

Kukučínova 40, 

Košice 

Koordinátor prevencie 

drogových závislostí 

v spolupráci 

s Regionálnym úradom 

verejného 

zdravotníctva  

 

42 žiakov 

II.A/ZA, 

II.B/ZA 

Prínos. 

Intervencia proti 

užívaniu 

a distribúcii 

drog na škole. 

 

 

Charitatívne zbierky a akcie: 

 

 PaedDr. Šusterová zorganizovala dňa 20.09. 2019 so  žiakmi IV.A/ZA finančnú zbierku Biela pastelka, 

v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska,  

 

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s Ligou za duševné zdravie dňa 04.10. 2019 zabezpečila zbierku pod 

názvom  Modrý gombík,  

 

 PaedDr. Šusterová  v spolupráci SČK dňa 06.10. organizačne zabezpečila meranie TK, hladiny glykémie 

a meranie tuku v rámci Dňa otvorených dverí SČK.  

 

 PaedDr. Šusterová zorganizovala v spolupráci Arcidiecéznou charitou Košice v dňoch 01.11. - 30.11.2019 

zbierku šatstva na škole. 

 
 PaedDr. Šusterová zorganizovala na škole v spolupráci s Nadáciou detí Slovenska dňa 12.12. 2019 

charitatívnu zbierku Úsmev ako dar.  

 PaedDr. Šusterová v spolupráci s MČ Košice Juh dňa 06.12.2019 zabezpečila zbierku potravín pod 

názvom Daruj kilečko pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva v Košiciach. 
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Krúžková činnosť v školskom roku 2019/2020 – vyhodnotenie 

 
P. 

č. 

Názov krúžku Počet 

žiakov 

v 

krúžku 

Počet 

absolvovaný

ch hodín              

do 30. 12. 

2019 

Počet 

absolvovaný

ch hodín 

do 30. 6 

2020 

 

Spolu 

Vedúci 

krúžku 

1. 
Crossfitový krúžok 

18 30 16 46 Mgr. Jana 

Cigánková 

2. 

Environmentálny 

krúžok 

45 13 20 33 Mgr. Lenka 

Matušková, PhDr. 

Miriam 

Böszörményiová 

3. Krúžok záujmovej 

pohybovej aktivity 

8 44 15 59 Mgr. Michal 

Antol 

4. 
Bedmintonový krúžok 

8 38 10 48 Mgr. Michal 

Antol 

5. 
Konverzácia v ANJ I 

11 28 22 50 PhDr. Katarína 

Kovaľová 

6. 

Konverzácia v ANJ II 

12 30 14 44 Mgr. Slávka 

Stahovcová 

 

7. 
Konverzácia v ANJ III 

9 26 20 46 Mgr. Martina 

Vitikačová 

8. 
Konverzácia v NEJ 

7 18 16 34 Mgr. Michaela 

Vozárová 

9. 

Krúžok prvej pomoci 

24 28 14 42 Mgr. Janka 

Merganičová, 

PhDr.. Lenka 

Birková  

10. 
Zmaturuj! 

11 17 17 34 Mgr. Jana 

Legárdová 

11. 
Dobrovoľník pomáha 

13 33 27 60 PhDr. Silvia 

Danková, PhD. 

12. 

Ži športom a kultúrou 

43 32 15 47 PhDr. Stanislava 

Kuželová, Mgr. 

Iveta Kvokačková 

Spolu 209 337 206 543  

 

 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

Vzdelávacie poukazy 

Žiakom školy bolo vydaných 592 vzdelávacích poukazov a prijatých späť bolo 209 

poukazov. Na škole pracovalo 12 záujmových krúžkov,  do ktorých bolo prihlásených 209 

žiakov. 
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Práca žiakov v jednotlivých krúžkoch bola veľmi aktívna, ale bola prerušená 

pandémiou COVID-19. 

 

      Kultúrne poukazy 

Žiakom a zamestnancom školy bolo vydaných 387 kultúrnych poukazov, ktoré mohli 

využiť na rôzne kultúrne akcie v priebehu školského roka. 

 
 

 

Informácie o  žiackej školskej rade 

 

Počas školského roka 2019/2020 pracovala Žiacka rada podľa plánu práce ŽŠR  

a Štatútu ŽŠR, spolupracovala s vedením školy, triednymi učiteľmi, výchovným poradcom 

a ostatnými vyučujúcimi. 

Zrealizovali sa nasledovné aktivity: 

September 2019 

Zvolalo sa prvé stretnutie ŽŠR, kde sa uskutočnili voľby do ŽŠR, schválil sa plán práce 

a pripravil sa plán zasadnutí ŽŠR pre školský rok 2019/2020. Tajným hlasovaním bol zvolený 

predseda a podpredseda ŽŠR, zároveň ďalších 9 členov za jednotlivé triedy školy. Navrhol 

a schválil sa plán jednotlivých aktivít na školský rok.  

Pripomenula sa schránka pre žiakov ,,bútľavá vŕba´´. Zároveň sa pripravil rozpis na kontrolu 

oddychovej zóny. Žiacka školská rada sa v mesiaci september zapojila do súťaže Záložka pre 

tvoju školu. V rámci tejto súťaže žiaci vytvorili záložky, ktoré sme odoslali na nám pridelenú 

školu 

Október 2019 

Inovovala sa školská zmluva spolu s výchovnou poradkyňou. Príprava a návrh letákov na Deň 

otvorených dverí (DOD) za žiacku školskú radu.  

Bola vyhlásená súťaž v maľovaní školy, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci celej školy. Najkrajší 

obrázok školy bude použitý ako spomienkový prezent. Pripomenulo sa žiakom pokračovanie 

zberu zubných kefiek, kde sme získali koše na separovanie odpadu. 

November 2019 

Aktívna účasť žiakov pri prezentácii školy a študijných odborov počas Dňa otvorených dverí 

školy, ktorý sa konal 23.11.2019, kde svoje zastúpenie mala aj žiacka školská rada.  

Úctu k starším si ŽŠR pripomenula rozhlasovým vysielaním, kde svoje myšlienky od 

prezentovala žiačka III.A/ZA Lea Grbičová. 

December 2019 

Dňa 5.12.2019 zorganizovala žiacka školská rada v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy 

Mikulášsky turnaj. Dňa 18.12.2019 ŽŠR zorganizovala vianočné trhy, kde sa predávali nielen 

sladkostí, ale aj ručné práce vyrobené na akcii Večer v škole. Peniaze z predaja budú použité 

na Majáles, ktorý ŽŠR pripravuje.  

Stretnutie Košickej mládeže sa konalo 19.12.2019 v priestoroch kaviarne VERITAS na 

ktorom sa zúčastnili dve žiačky našej školy. V mesiaci december bola vyhlásená zbierka 

hračiek a potravín, ktoré následne boli odovzdané v zariadení sociálnych služieb ARCUS. 
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Dvaja žiaci našej školy sa aktívne zapojili do súťaže 100 slov o Európe napísaním vlastných 

prác. 

Január 2020 

Pripomenula sa súťaž, ktorá je v spolupráci s vedením školy: Najlepší spolužiak školy a 

najlepší žiak školy. Svoju kreativitu žiaci našej školy môžu prezentovať na súťaži s názvom 

,,Umenie a priateľstvo nepozná hranice´´.  

Február 2020 

Došlo k zmene koordinátora ŽŠR. Koordinátor pre ŽŠR - RNDr. Jana Müllerová. V mesiaci 

február prebehli 3 stretnutia, na ktorých sa plánovali najbližšie akcie podľa Plánu činnosti 

žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020, ktoré sa v dôsledku šírenia nákazy COVID-

19 nezrealizovali.  

Uskutočniť ma mali nasledovné aktivity: 

 Deň Zeme, Deň vody (Marec) 

 Deň zdravia, upratovanie okolia školy (Apríl)  

 Ples – Majáles,  Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi  (Máj) 

 Svetový deň životného prostredia, vyhlásenie výsledkov súťaže Najlepší spolužiak 

školy, Najlepší žiak školy (Jún)  

Za školský rok 2019/2020 sa členovia školskej rady stretli 16-krát.  

   

 

 

 

 

 

Zoznam skratiek použitých v hodnotiacej správe 

 

ANF – anatómia a fyziológia 

AP – absolventské práce 

AS – absolventská skúška 

ASZŠ – asociácia stredných zdravotníckych škôl 

AZD – administratíva a zdravotnícka dokumentácia 

BIO – biológia 

CLIL – Content and language integrated learning 

CPLDZ – centrum pre liečbu drogovo závislých 

CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

CUJ – cudzí jazyk 

CVČ – centrum voľného času 

ČG - čitateľská gramotnosť 

ČS – červené stužky 

DEJ – dejepis 

DFN – detská fakultná nemocnica 

DFT – diplomovaný fyzioterapeut  
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DVS – diplomovaná všeobecná sestra 

ETV – etická výchova 

EÚ – Európska únia 

FG – finančná gramotnosť 

HA –  hotelová akadémia 

HCH – hrudníková chirurgia 

HS – hodnotiaca správa 

IES – Internacional Education Society 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

IRSO – Interný riadený systém organizácie 

ISIC – preukaz žiaka 

ISO – International Organization of Standardization 

ITIC – medzinárodný učiteľský preukaz 

IZS – integrovaný záchranný systém 

KR PZ – krajské riaditeľstvo policajného zboru 

LF – lekárska fakulta 

MAS – masér 

MPC – metodicko-pedagogické centrum 

MS – maturitná skúška 

NBV – náboženská výchova 

NTS – národná transfúzna služba 

NÚTPCH – národný ústav tuberkulózy a pľúcnych chorôb 

OBN – občianska náuka 

ORL – otorinolaryngológia 

OUP – oddelenie urgentného príjmu 

PFIČ – písomná forma internej časti 

PK – predmetová komisia 

RCH – respiračné choroby 

RK MTP – regionálna komora medicínsko-technických pracovníkov 

RKSaPA – regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 

RKF – regionálna komora fyzioterapeutov 

RÚVZ – regionálny úrad verejného zdravotníctva 

RZ – rodičovské združenie 

RZP/RLP – rýchla zdravotnícka pomoc/rýchla lekárska pomoc 

SA – sanitár 

SČK – Slovenský Červený kríž  

SK ZZ – Slovenská komora zdravotníckych záchranárov 

SOČ – stredoškolská odborná činnosť 

SOŠ – stredná odborná škola 

SOV – stredné odborné vzdelanie 

SŠ – stredná škola 

ŠkVP – školský vzdelávací program 
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ŠVP – štátny vzdelávací program 

TK – tlak krvi 

TU – technická univerzita 

TVVP – tematicko výchovno-vzdelávacie plány 

ÚK – ústredné kúrenie 

UN LP –  Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura 

ÚSOV – úplne stredné odborné vzdelanie 

ÚzS – územný spolok 

VOV – vyššie odborné vzdelanie 

VP – výchovný poradca 

VŠOÚG – Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický 

VÚSCH – Východoslovenský ústav srdcových  a cievnych chorôb 

VZZS – vrtuľníková záchranná zdravotná služba 

ZA – zdravotnícky asistent 

ZH – zdravotnícka hliadka 

ZS – záverečná skúška 

ZŠ – základná škola 

ZZ – zdravotnícky záchranár 

ž. – žiak 

ŽNsP – železničná nemocnica s poliklinikou 

ŽŠR – žiacka školská rada 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Gizela Rešetárová, ZRŠ                                         

Košice  05.10.2020   

 

                                                                PhDr. Anna Hencovská, MBA 

                                                                                                                  riaditeľka školy 
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
Kukučínova 40, 041 37 Košice 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (13.3 - 30.6.2020) 

 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

 

1. upravené metódy a formy  

Dištančné vzdelávanie prebiehalo podľa pokynov riaditeľstva školy v upravených metódach 

a formách. Vyučujúci sa riadili školským vzdelávacím programom, ktorý bol prispôsobený 

s ohľadom na mimoriadnu situáciu v zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. 

Všetky témy sa odučili v súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi v jednotlivých 

študijných odboroch a vo všetkých ročníkoch. 

Vyučujúci sekcie jazykov sa snažili viac zamerať na učivo, ktoré je dôležité pre zvládnutie 

maturitnej skúšky a ďalšieho obsahu vzdelávania a ktoré bolo možné sprostredkovať žiakom 

formou dištančného vzdelávania. Vyučujúci využívali rôzne metódy vhodné na online 

vzdelávanie – predovšetkým výklad učiva, vysvetľovanie, rozprávanie monologické i 

dialogické, prácu s textom, prácu so slovníkom, realizovali ústne odpovede, prezentáciu 

projektov, kontrolu domácich úloh a preverovali vedomosti žiakov prostredníctvom aplikácií 

ako napr. ZOOM, Messenger, Skype, Viber, Spotify  a iné.  

Vyučovaniu prispôsobili aj formu. Uprednostnili domácu prácu – domácu prípravu, 

individuálnu prácu a individuálny prístup k žiakom pri skúšaní, skupinové vyučovanie pri 

vysvetľovaní látky a vysvetľovanie pomocou nahratých videí. 

 

V súvislosti s koordináciou výchovy a vzdelávania v rámci školy bol zredukovaný počet 

hodín náboženskej výchovy a etickej výchovy, od polovice apríla sa podľa rozvrhu hodín 

dištančne nevyučovali.  Žiaci mali zadanú dlhodobú úlohu súvisiacu s epidémiou COVID 19 

vo vzťahu k spoločnosti a k jednotlivcovi.  

Pri vyučovaní predmetov TSV, RRC, KPV prebiehala komunikácia so  žiakmi 

prostredníctvom Edupage, Zoom videohovorov a emailom. Vyučujúci zadávali úlohy, 

pracovné listy a podklady na samoštúdium. Ďalšími povinnými organizačnými formami 

vyučovania, ktoré boli spracované a vyhodnotené, boli kurzy. Turistický a plavecký kurz ( len 

teoretická zložka) boli odučené a vyhodnotené pomocou pracovných listov. Žiaci boli 

zapojení aj do fakultatívnych organizačných foriem vyučovania v spolupráci s MŠVVaŠ. 

Pracovné listy boli vyučujúcimi následne spracované  a výsledky najlepších žiakov boli 
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odoslané do celoslovenského hodnotenia. Naši žiaci sa podieľali aj na vytvorení svetového 

rekordu v online cvičení. 

Dištančné vyučovanie prírodovedných predmetov prebiehalo pomocou aplikácie Edupage, 

Virtuálna knižnica, Planéta vedomostí, Youtube, Vedecká cukráreň a online vyučovanie 

pomocou aplikácie ZOOM. 

Pri vyučovaní odborných  praktických predmetov (Ošetrovateľské techniky – OTY, Základy 

ošetrovania a asistencie (ZOE cv.), Prvá pomoc (PPS) absentovalo praktické precvičenie  

zručností a praktický nácvik.  Dôraz sa kládol na dôsledný a správny opis pracovného postupu 

s využitím a pomenovaním všetkých pracovných pomôcok. Dôraz sa kládol aj na používanie 

odbornej terminológie. 

V praktických predmetoch (Masáže – (MAZ), Prvá pomoc (PPS) absentovalo praktické 

precvičenie  zručností a praktický nácvik. Témy boli odučené v teoretickej rovine. Dôraz sa 

kládol na dôsledný a správny opis pracovného výkonu, správny opis postupu vykonania 

jednotlivých zostáv so správnym popisom jednotlivých masážnych hmatov. Dôraz sa kládol aj 

na používanie odbornej terminológie. 

Pri vyučovaní praktických predmetov v prirodzených podmienkach – Základy ošetrovania, 

asistencie, administratíva a zdravotnícka  dokumentácia (OAZ) a Ošetrovateľská starostlivosť 

(OŠS) sa kládol dôraz na preverovanie teoretických vedomostí. Na základe zadaných 

kazuistík žiaci mali usporiadať potreby  podľa priorít, vytýčiť problémy a navrhnúť 

ošetrovateľské  intervencie. V predmetoch Masáže a foto-, hydro-,termo-, balneoterapia 

(MFB) sa kládol dôraz na teoretické preverovanie vedomostí a na správny postup aplikácie 

jednotlivých procedúr a masážnych zostáv so správnym používaním odbornej terminológie 

pri popise a pomenovávaní jednotlivých častí pohybového systému. V predmete Fyzioterapia 

– klinické cvičenia (FKC) sa kládol dôraz na teoretické preverovanie vedomostí. Na základe 

zadaných kazuistík žiaci museli určiť algoritmus vyšetrení a následne navrhnúť 

fyzioterapeutický program. Žiaci popisovali jednotlivé postupy a metódy vrátane popísania 

indikácii a kontraindikácií. 

Vyučovanie odborných predmetov prebiehalo prostredníctvom edupage a platformy ZOOM a 

využívali sa rôzne formy – pri hodinách s prevahou praktickej prípravy sa využívalo 

skupinové vyučovanie s minimálnym počtom žiakov (3-4 žiaci, resp. 5-6 žiakov). 

V maximálne možnej miere sa prihliadalo na individuálne osobitosti žiaka a jeho technické 

možnosti dištančnej výučby. 

Z vyučovacích metód sa na odborných predmetoch najviac využívali:  

1. práca s textom, knihou,  internetom a učebnicou,  

2. posielanie anatomických videí – názorná metóda,  

3. zoom videohodiny, 

4. spracovanie učiva v e-learning forme, 

5. didaktické hry (riešenie krížoviek, osem smeroviek), 

6. tvorba videí zameraných na formovanie praktických zručností , 

7. pracovné listy, 
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8. práca s legislatívou, 

9. prípadové štúdie, 

10. práca s ošetrovateľskou a fyzioterapeutickou dokumentáciou, 

11. upevňovanie učiva formou cvičných e-testov a slepých máp prostredníctvom 

Edupage, 

12. posielanie anatomických a edukačných videí z youtube kanálov, tvorba 

a zasielanie videí zameraných na formovanie praktických zručností – názorná 

metóda 

2. spôsob hodnotenia  

Vyučujúci využívali hlavne hodnotenie známkou, slovné a individuálne hodnotenie. Väčšina 

žiakov pracovala podľa inštrukcií učiteľov, iní boli pasívni a úlohy si neplnili v termíne alebo 

vôbec.  Bolo ich treba viackrát vyzvať. Tomu zodpovedali aj známky -  napr. nedostatočná za 

nesplnenie úlohy. Pri hodnotení učitelia brali do úvahy technické možnosti žiakov, presunuli 

niektoré aktivity pri požiadaní a vyšli žiakom v ústrety.  

V predmetoch etická výchova a náboženská výchova výsledné hodnotenie absolvoval získali 

žiaci na základe splnených výchovno-vzdelávacích cieľov do vyhlásenia karantény 

a hodnotilo sa aj to, že žiaci zvládli izoláciu, upravili si režim dňa, správali sa počas karantény 

zodpovedne, sledovali priebeh karantény v SR i vo svete, vedeli zaujať postoj. 

V predmete občianska náuka sa hodnotilo vypracovanie zadaných úloh, krátke spätné väzby 

na pochopenie sprostredkovaného učiva, aktivita. Žiaci písali online test z učiva prebratého 

ešte pred karanténou, ktorého výsledok mal dvojnásobnú váhu, a test z učiva prebratého 

online. Dosiahnuté výsledky sú podobné výsledkom za prvý polrok, nedošlo k významným 

odchýlkam.  

Pri hodnotení v telovýchovných predmetoch sa vyučujúci zamerali na získané a aplikované 

poznatky z telesnej výchovy a športu. Hodnotením žiakov počas dištančného vyučovania sa 

snažili oceniť žiaka za jeho aktivitu a výkon a tým rozvíjať nielen športovú, ale aj citovú 

stránku osobnosti žiaka. Pri hodnotení bolo využívané hlavne individuálne hodnotenie na 

základe vypracovaných pracovných listov, online testovania, opytovacích metód, prezentácií 

a výsledné hodnotenie sme realizovali na základe matematicko-štatistických metód 

a logických postupov. 

Podkladmi k hodnoteniu prírodovedných predmetov boli pracovné listy, projekty, riešenia 

komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické práce, plnenie dištančných úloh 

spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky 

každého žiaka. Riešenie domácich úloh, riešenie testov formou Edupage. Pri priebežnom 

záverečnom hodnotení sa prihliadali predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne 

podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole.  

Pri hodnotení odborných predmetov sa najčastejšie využívali: on-line testovanie, riešenie 

problémových úloh (s využitím špecifického a nešpecifického transferu), rozbor kazuistík 

a prípadových štúdií, rozbor projektov a seminárnych prác, rozbor referátov, skúšanie 

prostredníctvom platformy ZOOM a iných IKT, rozbor a hodnotenie prezentácií, rozbor 

a hodnotenie videí, aktivita pri vypracovaní úloh a zadaní. 
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Žiaci pracovali na základe inštrukcií a pokynov vyučujúcich v jednotlivých predmetoch. Vo 

väčšine prípadov bola spolupráca bezproblémová. V prípade, ak si žiak neplnil svoje 

povinnosti, vyučujúci ho vyzýval na spoluprácu prostredníctvom edupage, prípadne bol 

kontaktovaný aj prostredníctvom triedneho učiteľa. Prihliadalo sa aj na sociálne podmienky 

žiakov. Učiteľ vypracovával náhradné testy pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli 

zúčastniť testovania alebo preskúšania, prípadne dohodol individuálny termín preskúšania. 

U žiakov, ktorí nedostatočne pracovali, boli dohodnuté konzultácie, kde mali žiaci možnosť 

odovzdať všetky zadania. Vyučujúci slovne hodnotili prácu žiakov, komentovali vypracované 

úlohy a následne klasifikovali na základe numerickej stupnice 1 – 5. So spôsobom hodnotenia 

boli žiaci vopred informovaní na začiatku mimoriadneho obdobia. U žiakov boli zároveň 

overené vedomosti a uzavretá známka. 

 

3. zamestnanci  

Zamestnanci školy – učitelia – boli poverení prácou doma. Boli v neustálom kontakte so 

žiakmi, kolegami v rámci PK, ale aj inými učiteľmi  a vedením školy prostredníctvom stránky 

EDUPAGE a aplikácie ZOOM. Realizovalo sa online zasadnutie poradného zboru riaditeľky 

školy - videokonferencia, online zasadnutie predmetovej komisie – videokonferencia a  

vzájomné konzultácie pomocou videohovoru medzi učiteľmi, členmi PK . 

Členovia sekcie TSV sa aktívne zapájali do dištančného vyučovania z domu. Okrem online 

vyučovania sa aktívne zapájali aj do manuálnych prác v škole (inventarizácia skladu TSV, 

prerábanie kabinetu TSV, oprava telocvičného náradia a náčinia, pomoc v sklade učebníc 

a v odbornej učebni č. 40).  

Dištančné vzdelávanie bolo realizované podľa RH počas práce z domu internými a externými 

vyučujúcimi. Za niektorých externých vyučujúcich prevzali výuku interní, prípadne externí 

vyučujúci. 

Externých učiteľov vo väčšine nahradili interní učitelia, ktorí zadávali zadania žiakom, 

hodnotili ich prácu. Iba v predmetoch Patológia (PAT) a Preventívne lekárstvo (PLX), 

Zdravie a klinika chorôb (ZKC), Náuka o výžive (NOZ), Ekonomika (EKO), Anatómi 

a fyziológia cv. (ANF), Neurológia (NEU), Ortopédia a protetika (ORK), Manažment vo 

fyzioterapii (MFY), Právo a legislatíva vo fyzioterapii (PGF), v II.DFT Kinezioterapia 

v neurológii (KIN), Kinezioterapia vo vnútornom lekárstve a reumatológii (KIV) 

a Kinezioterapia v chirurgii, traumatológii a ortopédii (KIC)    bolo učivo odučené externými 

učiteľmi  

Počas tohto obdobia zasadali jednotlivé študijné odbory a predmetové komisie konferenčným 

hovorom  prostredníctvom ZOOM podľa potreby. Okrem toho vyučujúci podľa potreby 

priebežne konzultovali. Zároveň prebiehala komunikácia s triednymi učiteľmi ohľadom 

individuálneho hodnotenia študentov.  
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4. materiálne podmienky 

Veľkou výhodou bolo dištančné vyučovanie prostredníctvom aplikácie EDUPAGE pri 

zadávaní a kontrole domácich úloh. Vyskytli sa technické problémy zo strany niektorých 

žiakov z dôvodu nedostatočného internetového pripojenia. Škola však ponúkla možnosť 

priniesť všetky vypracované úlohy do školy a konzultovať prebraté  učivo s učiteľom iným 

spôsobom. Vďaka využívaniu aplikácie Edupage neboli významné problémy v dištančnom 

vzdelávaní žiakov, ani pri komunikácii s ostatnými vyučujúcimi a vedením školy. 

Vyučujúcim i žiakom bola ponúknutá možnosť využívať školské notebooky, ale nikto ju 

nevyužil. Počiatočné technické problémy na strane žiakov, hlavne so zabudnutými heslami,  

boli odstránené.  

Počas dištančného vyučovania sme nemohli využiť školské materiálne didaktické pomôcky, 

preto sme celé vyučovanie sústredili na technické systémy  a počítače, prostredníctvom 

ktorých sme žiakom zadávali, konzultovali a hodnotili jednotlivé preberané témy. Jednotlivé 

cvičenia a témy sme prispôsobovali materiálnemu a technickému vybaveniu jednotlivých 

žiakov. Žiaci vypracovávali zadané pracovné listy o vykonaných cvičeniach a teoretických 

vedomostiach. Žiaci využívali v domácom prostredí športestery, manuálne meranie pulzovej 

frekvencie, športové mobilné aplikácie, YouTube kanály, klasické a improvizované 

posilňovacie náčinie a náradie, švihadlá, atď..  

Boli zabezpečené materiálne podmienky pre dištančné vzdelávanie študentov.  

 triedni učitelia zisťovali technické možnosti u žiakov a informovali o tom 

vyučujúcich, vyskytli sa tieto problémy: 

 v rodine mali iba jeden notebook (viac školopovinných súrodencov), 

 na mobile mali žiaci iba obmedzené dáta, 

 žiaci na vidieku, alebo v zahraničí mali nedostatočné pokrytie siete operátora, 

 žiačka z dôvodu, že otec musel absolvovať po príchode zo zahraničia 

karanténu, bola 2 týždne u starých rodičov, kde má jej operátor slabý signál. 

 k jednotlivým prípadom sa pristupovalo individuálne, žiakom bol umožnený 

náhradný termín vypracovania zadaní, 

 nedostatočné materiálno – technické zabezpečenie učiteľov (používanie vlastných 

osobných PC ), 

 

5. vyhodnotenie plnenia cieľov školy  

Ciele PK a študijných odborov sa aj napriek mimoriadnej situácii podarilo zvládnuť. Nebolo 

však možné realizovať niektoré školské, mestské, regionálne či krajské súťaže– 

Hviezdoslavov Kubín, Slovo bez hraníc, divadelné predstavenie v anglickom jazyku Jack and 

Joe , Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie, CLIL, odborné exkurzie, naplánované vzdelávanie 

učiteľov  a iné aktivity a kultúrne akcie so žiakmi školy, ktoré už boli plánované. 
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6. špecifická podpora počas mimoriadnej situácie  

Triedni učitelia mali v prvých týždňoch karantény zistiť problémy žiakov s internetovým 

pripojením vo svojich triedach. Tlmočili žiakom možnosť v prípade technických problémov 

zasielať vypracované zadania poštou, alebo po uvoľnení opatrení prísť na konzultácie 

s vyučujúcimi do školy a priniesť všetky vypracované úlohy. Vyučujúci i triedni učitelia 

dôsledne upozorňovali neaktívnych žiakov na skutočnosť, že nie sú prázdniny a dištančné 

vzdelávanie bude hodnotené.  

Z dôvodu nedostatočného si plnenia povinnosti žiakov (neskoro alebo vôbec neodovzdávali 

zadania) sa u nich v termíne 22. až 24. 6. 2020 uskutočnili konzultácie.  

 

7. silné a slabé stránky  

Silnou stránkou bolo praktické využite IKT a rozvíjanie digitálnych zručností učiteľov 

i žiakov, (zdokonaľovanie práce s modulmi Edupage - moja knižnica, testy, DÚ, zvládnutie 

dištančného vzdelávania pomocou webinárov - ZOOM ...,), rozvíjanie zručností vo 

vyhľadávaní a spracúvaní informácií, využívanie internetu, stránky EDUPAGE, realizácia 

domácich úloh s vyhodnotením, možnosť spojiť sa prostredníctvom 

videohovoru/videokonferencie a zaslanie materiálu žiakom online z rôznych zdrojov. 

Rozvíjanie kreativity učiteľa pri tvorbe výučbových materiálov a hodnotení žiakov. ochota 

zastrešiť hodiny vo výchovno-vzdelávacom procese za externých vyučujúcich. Rýchla 

adaptácia žiakov i učiteľov na dištančnú formu vzdelávania. 

 

Slabou stránkou bolo nedostatočné technické vybavenie niektorých žiakov a učiteľov. Pri 

individuálnom hodnotení žiakov, slovnom hodnotení, oprave slohových prác, písomných 

prác, domácich úloh a projektoch išlo o veľmi časovo náročné aktivity učiteľov a spätnú 

väzbu smerom k žiakovi, čo si vyžadovalo oveľa viac času a energie ako pri prezenčnom 

vyučovaní. Vyučujúci využívali vlastné materiálne vybavenie – počítače a notebooky, 

kopírky, tonery, kancelársky papier a iný materiál. Niektorí žiaci nemali ideálne podmienky 

(viac detí v rodine a iba 1 počítač), nedostatočné pokrytie siete operátora, obmedzené dáta, 

strata motivácie po oznámení kritérií hodnotenia žiakov MŠVVaŠ SR a oznámení 

administrácie ukončovania štúdia,  absencia realizácie praktických výkonov, absencia nácviku 

praktických zručností, niektorí žiaci sa nedostatočne venovali štúdiu, zanedbávali úlohy. 

 

8. návrhy opatrení  

Vzhľadom na to, že dištančná forma vyučovania prebehla úspešne, PK a ŠO nenavrhujú 

žiadne opatrenia do budúcnosti. Je potrebné opakovať prebraté učivo, komunikovať so žiakmi 

a uistiť sa, že žiak učivo ovláda a rozumie mu. V niektorých prípadoch je potrebné opätovne 

individuálne učivo vysvetliť. V budúcnosti je u pedagógov potrebné naďalej si zvyšovať 
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digitálne zručnosti (aj prostredníctvom stránky Učíme na diaľku, Zborovňa a iných webových 

stránok) a naďalej sa vzdelávať. 

Navrhujeme aj možnosť využitia študijného voľna pre žiakov namiesto riaditeľského voľna, 

počas ktorého budú mať učitelia možnosť zadávať žiakom dištančné úlohy. 

 

Navrhujeme vytvárať ďalšie  programy, ktoré pomôžu pri zbere a vyhodnocovaní dát rôzneho 

charakteru ( online testovanie, predpripravené študijné materiály, posudzovanie výkonnosti 

pomocou týchto zariadení a tým zvyšovať samostatnosť žiakov). Tým zlepšovať vzťah žiakov 

k športovým aktivitám a zdraviu. 

V školskom roku 2020-2021 spojiť obsahovo neodučené II. účelové cvičenie s III. účelovým 

cvičením a obsah IV. účelového cvičenia zaradiť do Kurzu na ochranu života a zdravia. 

Týmto spôsobom budú odučené všetky povinné organizačné formy vyučovania školskej 

telesnej výchovy. 

Škola by mala zabezpečiť rôzne vzdelávacie aktivity a školenia, ktoré budú rozvíjať 

špecifické pedagogické schopnosti a zručnosti všetkých učiteľov v tejto multimediálnej sfére. 

Realizácia nácviku praktických zručností žiakov, ako aj utvrdzovanie teoretických vedomostí 

v laboratórnych a prirodzených klinických podmienkach v mesiaci september 2020. 

9. vzájomné vzťahy 

Mimoriadne obdobie bolo skúškou vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom 

a učiteľmi a vedením školy. Potvrdili sa dobré vzťahy založené na kooperácii a záujme 

vzdelávať našich žiakov, neustále s nimi komunikovať a vyjsť v ústrety tým, ktorí to 

potrebujú. Týmto spôsobom sa dajú  vybudovať vzťahy na báze dôvery a porozumenia. 

V rámci výučby odborných predmetov prebehla spolupráca s externými vyučujúcimi, 

prevažne lekármi a odborníkmi z praxe. Spolupráca bola bez problémov, v niektorých 

prípadoch triedna učiteľka pomohla externému vyučujúcemu so zadávaním učiva cez 

Edupage alebo pri tvorbe e-testov.  

 

 

Košice 07.09.2020 

Spracovala: Mgr. G. Rešetárová  

             zástupkyňa riaditeľky školy 

 

 

 

        PhDr. Anna Hencovská, MBA 

         riaditeľka školy   


