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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

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

Adresa Kukučínova 40, 041 37 Košice 

Telefónne číslo 055/6221216 

Faxové číslo  

Adresa elektronickej 

pošty 
szskosice@kukucinka.sk  

Webové sídlo www.kukucinka.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy PhDr. Anna Hencovská, MBA 055/6224240,  055/6221216 

 

Mgr. Gizela Rešetárová, 

všeobecnovzdelávacie predmety 
055/6221216 

Mgr. Jana Antošová, odborné 

predmety 
055/6221216 

Hlavný majster   
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II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ  
 

Rada školy 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
Adresa elektronickej pošty: 

ekonom@kukucinka.sk  

Ing. Martina Lazarovská Poláčková, 

predseda rady školy,  zástupca 

nepedagogických zamestnancov 
 

06.09.2021 

Schválenie Školského poriadku, 

Pracovného poriadku, Školských 

vzdelávacích programov a Dodatku č.1 

k Štatútu rady školy 

PhDr. Alena Kellnerová, MPH, 

zástupca zriaďovateľa 
18.10.2021 

Schválenie Hodnotiace správy za šk. r. 

2020/2021 

Bc. Ivana Bohušová, zástupca 

zriaďovateľa 22.03.2022 

Schválenie Návrhu plánu výkonov pre 

prijímacie konanie v školskom roku 

2021/2022 

MUDr. Renáta Lenártová PhD., 

poslankyňa Zastupitel'stva KSK 
07.06.2022 

Schválenie plánu výkonov pre prijímacie 

konanie v šk. r. 2022/2023 

MUDr. Ján Sekáč, poslanec 

Zastupitel'stva KSK   

PhDr. Mária Pituchová, zástupca 

pedagogických zamestnancov, 

podpredseda rady školy   

PhDr. Alena Moudrá, zástupca 

pedagogických zamestnancov   

Marta Adamčová, zástupca rodičov   

Marianna Kovalčinová, zástupca 

rodičov   

Lenka Pachingerová, zástupca 

rodičov    

Sebastián Marek, zástupca žiakov     
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III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9. okrem modrých) 

 

 Počet žiakov školy spolu 617 

 Z toho dievčat 443 

 Počet tried spolu 28 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 279 

 Z toho dievčat 233 

 Počet tried denného štúdia 12 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried nadstavbového štúdia - 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  134 

 Z toho dievčat 88 

 Počet tried pomaturitného štúdia 7 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried v externej forme štúdia - 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 204 

 Z toho dievčat 122 

 Počet tried večernej formy štúdia 9 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania 0 

f) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 0 

g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

3 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 25 

i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 2 

k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 9 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 26 

m) Iný dôvod zmeny 2 nástup po prerušení, 1 zomrel 
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IV. Elokované pracoviská  

 
 

SZŠ, Kukučínova 40, Košice nemá elokované pracoviská.  

 

 

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

Podmienky prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022  

Štvorročné štúdium - písomná prijímacia skúška zo SJL a BIO, zohľadnenie študijných výsledkov 

v profilovom predmete biológia v 2. polroku 7. ročníka, hodnotenie správania za oba polroky od 6. 

po 8. ročník a za 1. polrok 9. ročníka, umiestnenie v predmetovej olympiáde z biológie alebo súťaži 

prvej pomoci. Pomocné kritériá pri rovnosti bodov – viac bodov z písomnej prijímacej skúšky 

z BIO, viac bodov z písomnej prijímacej skúšky zo SJL, lepší prospech zo SJL v 1. polroku 9. 

ročníka, viac bodov za prospech v BIO, viac bodov za umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo 

súťaži prvej pomoci. 

Ostatné formy – písomná prijímacia skúška z BIO, body za priemer na maturitnej skúške. Pomocné 

kritériá pri rovnosti bodov – viac bodov za test z BIO, lepší priemerný prospech na MS, lepšia 

známka zo SJL na MS, v odbore sanitár – písomná prijímacia skúška z BIO, pri rovnosti bodov:  

presnejšia odpoveď v doplňovacej otázke, pracovný pomer v zdravotníckom zariadení alebo 

zariadení sociálnych služieb.  

 

Prijímacie konanie  

v roku 2022  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. 
odbor 

(uviesť kód 

a názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

5356 M 

zdravotnícky 

asistent 

50 149 131 50 0 0 0 50 50 

5325 Q 

diplomovaná 

všeobecná 

sestra 

25 31 25 25 6 6 4 25 26 

5356 N 

zdravotnícky 

asistent  

30 110 100 30 0 0 0 30 30 

 5371 H 

sanitár 

(externá-

večerná 

forma) 

20 61 36 20 0 0 0 20 19 

Poznámka: V študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sa po 1. kole prijímacieho konania zapísalo 

21 žiakov, preto sa uskutočnilo 2. kolo. V auguste 2022 škola požiadala KSK o navýšenie počtu žiakov 

z dôvodu žiadostí o prestup zo SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, ktorá triedu neotvorila. 

 
     V zmysle § 5 ods. 1) Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o 

vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, žiak strednej školy prijatý na vzdelávanie na školský rok 

2022/2023 do študijného odboru zdravotnícky asistent začne od 1. septembra 2022 štúdium v študijnom 

odbore praktická sestra. 
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Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností  

alebo nadania:  

Podmienky prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022 

Štvorročné štúdium - písomná prijímacia skúška zo SJL,  BIO, talentová skúška (ľah-sed, člnkový 

beh, plávanie),  zohľadnenie študijných výsledkov v profilovom predmete biológia v 2. polroku 7. 

ročníka, hodnotenie správania za oba polroky od 6. po 8. ročník a za 1. polrok 9. ročníka, 

umiestnenie v predmetovej olympiáde z biológie alebo v športovej súťaži. Pomocné kritériá pri 

rovnosti bodov – viac bodov z písomnej prijímacej skúšky z BIO, viac bodov z písomnej prijímacej 

skúšky zo SJL, lepší prospech zo SJL v 1. polroku 9. ročníka, viac bodov za prospech v BIO, viac 

bodov za umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo športovej súťaži. 

Ostatné formy – písomná prijímacia skúška z BIO (v odbore DFT aj z FYZ), talentová skúška – 

plávanie, beh, hod plnou loptou (DFT), plávanie, beh, ľah-sed (ZZ), psychodiagnostické testy (ZZ), 

body za priemer na maturitnej skúške. V odbore ZZ externá-večerná forma je podmienkou 

byť v čase otvárania a počas celej doby štúdia v pracovnom pomere v niektorej zložke 

integrovaného záchranného zdravotného systému.  Pomocné kritériá pri rovnosti bodov – viac 

bodov za test z BIO, lepší priemerný prospech na MS, lepšia známka zo SJL na MS. 

 

Prijímacie konanie 

v roku 2022 
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. 
odbor 

(uviesť kód 

a názov)  

určený 

počet 

žiakov  

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

5370 M 

masér 

 

24 53 46 23 3 2 1 24 24 

5317 Q 

diplomovaný 

fyzioterapeut 

25 20 12 12 5 3 3 15 16 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

(denná 

forma) 

20 22 11 11 9 7 7 18 16 

 5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

(externá-

večerná  

forma) 

24 45 36 24 0 0 0 24 24 

 
Poznámka: V študijnom odbore zdravotnícky záchranár denná forma 1 žiak prestúpil na odbor diplomovaný 

fyzioterapeut a 1 žiak nenastúpil na štúdium.  
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Priemerný prospech za školu: 

 

1,91 1,72 1,82 1,95 

Priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

97,37 63,93 46,06 50,75 

Priemerný počet 

neospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 

0,81 0,49 0,55 0,25 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

96,55 63,42 45,51 50,49 
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Zhodnotenie vývoja na strednej škole: Mierne zhoršenie prospechu žiakov bolo spôsobené 

návratom k prezenčnému vyučovaniu, ktoré po dlhom období dištančného vzdelávania bolo pre 

žiakov náročné. Je potrebné naďalej využívať pozitívnu motiváciu a nové metódy a formy 

vzdelávania. Dochádzka žiakov sa oproti pred pandemickému roku 2018/2019 výrazne zlepšila, ale 

ešte odráža chorobnosť a karanténu v dôsledku ochorenia COVID – 19.  
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s 

vyznamenaním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory zdravotnícky asistent, praktická sestra, masér 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 
žiako

v 

% 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.  76 14 18,4 26 34,2 36 47,4 0 0 8877 117 23 0,3 

2.  73 11 15,1 18 24,6 39 53,4 5 6,8 7365 101 43 0,6 

3.  59 12 20,3 7 11,9 37 62,7 2 3,4 6575 111 72 1,2 

4.  59 7 11,8 13 22,0 38 64,4 1 1,7 6345 107 13 0,2 

Spolu 267 44 16,5 64 23,9 150 56,2 8 3,0 29162 109 15

1 

0,6 

 

 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

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

 

Ukazovateľ nie je aktuálny pre SZŠ, Kukučínova 40, Košice.  
 

 

 

 

 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory diplomovaná všeobecná sestra, 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.  32 10 31,2 14 43,7 8 25,0 0 0 4112 128,5 28 0,9 

2.  31 7 22,6 11 35,5 11 35,5 2 6,5 3986 128,6 51 1,6 

3.  20 12 60,0 2 10,0 6 30,0 0 0 1866 93,3 35 1,7 

Spolu 83 29 34,9 27 32,5 25 30,1 2 2,4 9964 120 11

4 

1,4 
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prospech 

vymeškané hodiny 

na žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijný odbor  zdravotnícky záchranár 

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.  14 2 14,3 6 42,8 5 35,7 1 7,1 1710 122 19 1,4 

2.  11 3 27,3 3 27,3 5 45,5 0 0 734 66,7 1 0,1 

Spolu 25 5 20,0 9 36,0 10 40,0 1 4,0 2444 97,7 20 0,8 

 

 
 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 

v iných formách štúdia  

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijný odbor  praktická sestra PKŠ externá – večerná forma 

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.  41 26 63,4 6 14,6 9 21,9 0 0 1692 41,3 0 0 

2.  47 5 10,6 20 42,5 22 46,8 0 0 2531 53,8 0 0 

Spolu 88 31 35,2 26 29,5 31 35,2 0 0 4223 48,0 0 0 

 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijný odbor  zdravotnícky záchranár PKŠ externá – večerná forma 

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.  23 2 8,7 9 39,1 12 52,2 0 0 1427 62,0 0 0 

2.  43 14 32,5 24 55,8 5 11,6 0 0 1785 41,5 0 0 

3.  11 2 18,2 6 54,5 3 27,3 0 0 726 66 0 0 

Spolu 77 18 23,4 39 50,6 20 26,0 0 0 3938 51,1 0 0 
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prospech 

vymeškané hodiny 

na žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Učebný odbor sanitár externá – večerná forma 

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.  20 10 50 4 20 6 30 0 0 1294 64,7 0 0 

Spolu 20 10 50 4 20 6 30 0 0 1294 64,7 0 0 

 

 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022  

 
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 17 0 2 0 1 0 0 0 20 

celkom  0 17 0 2 0 1 0 0 0 20 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
5356 M zdravotnícky asistent 34 0 0 0 34 0 
5370 M masér 17 0 0 0 17 0 
5361 N praktická sestra 0 45 0 0 0 45 
5315 N zdravotnícky záchranár 11 11 0 0 11 11 

spolu  62 56 0 0 62 56 

 
 

Celkové hodnotenie – mimoriadne obdobie september 2022 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 
5356 M zdravotnícky asistent 7 0 0 0 7 0 
5361 N praktická sestra 0 2 0 0 0 2 

spolu  7 2 0 0 7 2 

 

 

 

6.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov Percentil 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
60 34,87 

Anglický jazyk 52 49,03 
Nemecký jazyk 8 29,76 
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6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Slovenský jazyk a 

literatúra 
60 68,94 

Anglický jazyk 52 70,69 
Nemecký jazyk 8 35,0 

 

 

6.4 Interná časť MS  

- ústna časť  
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

15 20 13 3 0 2,08 

Anglický 

jazyk 
10 15 13 6 0 2,34 

Nemecký 

jazyk 0 2 5 0 0 2,71 

Praktická 

časť odbornej 

zložky 
59 39 17 3 0 1,69 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 
48 38 22 10 0 1,95 

 

Interná časť MS – ústna časť,  mimoriadne obdobie september 2022 
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 

0 1 6 0 0 2,86 

Anglický 

jazyk 1 1 2 2 0 2,83 

Nemecký 

jazyk 0 0 1 0 0 3 

Praktická 

časť odbornej 

zložky 
1 3 4 1 0 2,55 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 
0 4 2 3 0 2,88 

 

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

konali AS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5325 Q diplomovaná 

všeobecná sestra 1 0 5 0 2 0 0 0 8 0 

5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 8 0 2 0 2 0 0 0 12 0 

celkom  9 0 7 0 4 0 0 0 20 0 
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VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 

vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 

 

 

Vzdelávacie  programy 

Školy  

  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - denné 

štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

5361 M praktická sestra ŠVP od roku 2019 2 56 2 60 2 39 0 0 6 155 

5370 M  masér ŠVP   od roku 2013 1 24 1 19 1 22 1 19 4 84 

5356 M   zdravotnícky 

asistent 
ŠVP od roku 2013 0 0 0 0 0 0 2 40 2 40 

5325 Q diplomovaná 

všeobecná sestra 
ÚP 3000/2002-42 1 20 1 15 0,5 9 0 0 2,5 44 

5317 Q diplomovaný 

fyzioterapeut 
4181/1997-152 1 20 1 19 0,5 17 0 0 2,5 56 

5315 N zdravotnícky 

záchranár PKŠ 
ŠVP od roku 2011 

 
1 22 1 12 0 0 0 0 0 34 

Celkom 6 142 6 125 4 87 3 59 17 413 

 

Vzdelávacie  programy 

v systéme duálneho vzdelávania  

 

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - denné 

štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Poznámka: žiaci odboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut tvorili v treťom ročníku 

spojenú triedu III. VOŠ. 

 

 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. Spolu 
Učebné odbory 

externé – večerné 

štúdium 

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 triedy 

 
žiaci 

5371 H sanitár  ŠVP 2013 1 21 0 0 0 0 1 21 

celkom 1 21 0 0 0 0 1 21 
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Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Ostatné formy štúdia 

externé – večerné 

štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

5361 N praktická sestra ŠVP od roku 2019 2 55 2 50 0 0 0 0 4 105 

5315 N zdravotnícky 

záchranár PKŠ 
ŠVP (aktualizácia v roku 

2017)   
1 22 2 45 1 11 0 0 4 78 

Celkom 3 77 4 95 1 11 0 0 8 183 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie  

programy 

Počet žiakov podľa ročníkov 

1.ročník  2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník  
celkom po 

odboroch Študijné/učebné 

odbory v SDV  
žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci 

 
0 0 0 0 0 0 

Celkom po 

ročníkoch 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 16 - 

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:   

odbory  pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2022 

nezamestnaní 

k 30.9.2022 

celkom 

5356 M 

zdravotnícky 

asistent 

20 9 0 9 3 41 

5370 M masér 3 6 0 7 1 17 
5317 Q 

diplomovaný 

fyzioterapeut 

0 0 0 8 2 a 2 MD 12 

5325 Q 

diplomovaná 

všeobecná 

sestra 

0 0 0 8 0 8 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár 

1 0 0 9 1 MD 11 

5315 N 

zdravotnícky 

záchranár ext. 

večerná forma 

0 0 3 8 0 11 

5361 N 

praktická sestra 
0 0 1 40 3 a 3 MD 47 

5371 H sanitár  0 0 0 18 2 MD 20 

 
spolu 

počet žiakov 
24 15 4 107 17 167 
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IX. 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: 10 32 68 46 17 7 180 48 

z toho žien: 8 26 57 43 16 3 153  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 180 

z toho externých 134 

kvalifikovaných 179 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

s 1. atestačnou skúškou 20 

s 2. atestačnou skúškou 7 

s vedecko-akademickou hodnosťou 7 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 3,31 

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  

vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 0 
 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 0 2 2 5 3 2 14 54 

z toho 

žien: 
0 2 1 3 1 2 9 53 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 7 

so stredoškolským vzdelaním 6 

        Poznámka: 1 nepedagogický zamestnanec má základné vzdelanie 
 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 112 101 90,2 11 9,8 
Cudzí jazyk 93 77 82,8 16 17,2 
Prírodovedné  58 54 93,1 4 6,9 
Odborné  1297,5 1279,5 98,6 18 1,38 
Spolu  1560,5 1511,5 96,85 49 3,14 
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X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

funkčné vzdelávanie Vysoká škola DTI, 

Sládkovičova 

533/20, Dubnica 

nad Váhom 

Rozširujúci modul Vnútorné 

procesy, evalvácia a autoevalvácia 

školy alebo školského zariadenia 

1 

funkčné vzdelávanie Vysoká škola DTI, 

Sládkovičova 

533/20, Dubnica 

nad Váhom 

Základný modul funkčného 

vzdelávania 

1 

špecializačné MPC Ševčenkova 

11, Bratislava 

Uvádzajúci pedagogický 

zamestnanec 

1 

inovačné MPC Ševčenkova 

11, Bratislava 

Kooperatívne techniky na 

podporu učenia sa žiakov 

1 

inovačné MPC Ševčenkova 

11, Bratislava 

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí 

a žiakov v školskom prostredí 

1 

inovačné MPC Ševčenkova 

11, Bratislava 

Využitie portfólia v procese 

sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca 

3 

inovačné MPC Ševčenkova 

11, Bratislava 

Metódy a techniky 

personalizovaného vyučovania 

1 

inovačné MANI Konzult, 

s.r.o., Daxnerova 

1188/10, Revúca 

Inovačné aktivizujúce metódy 

a rozvoj tvorivosti 

1 

inovačné ProSchool s.r.o., 

Kosorín 177 

Inovatívna realizácia mentoringu 

a koučingu v školskom prostredí: 

Možnosti využívania koučingu 

ako nástroja profesijného rastu 

1 

 

Vyhodnotenie Ročného plánu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov  

 

V školskom roku 2021/2022 v období október – november 2021 absolvovalo aktualizačné 

vzdelávanie 42 pedagogických zamestnancov na tému  Rozvoj mentorských kompetencií – 

Realizácia mentoringu a efektívna komunikácia. Vzdelávanie zabezpečila  ProSchool s.r.o., Kosorín 

177.   
Doplnenie kvalifikačných predpokladov realizovali 3 pedagogickí zamestnanci na SZU Bratislava, 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Ústav stredoškolskej zdravotníckej 

edukácie a kontinuálneho vzdelávania.  

Adaptačné vzdelávanie realizovali 2 pedagogickí zamestnanci.   
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XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

- VZDELÁVACIE POUKAZY  

vydaných: 619 

prijatých: 201 

 

V škole boli aktívne krúžky: 

Crossfitový krúžok – 13 žiakov 

Konverzácia v anglickom jazyku I – 17 žiakov 

Konverzácia v anglickom jazyku III – 12 žiakov 

Krúžok prvej pomoci I – 9 žiakov 

Krúžok prvej pomoci II – 22 žiakov 

Krúžok reálneho maskovania rán I – 22 žiakov 

Krúžok reálneho maskovania rán II – 15 žiakov 

Krúžok záujmovej pohybovej aktivity – 28 

Ži športom a kultúrou I – 19 žiakov 

Ži športom a kultúrou II– 19 žiakov 

Ži športom a kultúrou III – 25 žiakov 

 

- KULTÚRNE POUKAZY  

Ministerstvo kultúry nespustilo kultúrne poukazy kvôli pandémii COVID-19 

 

 

 

 XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 
 

7.10.2021 Regionálne kolo v cezpoľnom behu, zdravotnícka hliadka 

21.10.2021 Krajské kolo v cezpoľnom behu, zdravotnícka hliadka 

27.11.2021 – Deň otvorených dverí, online 

29.4. – 1.5.2022 European Girls Basketball League U18, zdravotnícka hliadka 

20.5.2022 Župné dni KSK- prezentácia odborov, praktická ukážka využitia AED prístroja, 

prezentovanie VAU učebne 

3.6.2022 Športovo branný deň pre zamestnancov KSK Kysak, využitie AED prístroja ako súčasť 

laickej prvej pomoci,  

22.6.2022 Prezentácia prvej pomoci, SPŠ elektrotechnická Košice,  - ukážky prvej pomoci, využitie 

AED prístroja ako súčasť laickej prvej pomoci,  

31.5.2022 Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie, III. ročník konferencie v spolupráci s Regionálnou 

komorou sestier a pôrodných asistentiek 

24.9.2021 ocenenie pedagogického zamestnanca na celonárodnej úrovni Biele srdce v kategórii 

sestra pedagóg 
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XIII. Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými 

fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom 

zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej 

starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej 

výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 

Téma   Dátum 

realizácie 

Miesto Obsah 

spolupráce 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup  

Individuálny 

učebný plán 

28.10.2020 SZŠ a CDR, 

Semeteš 

telefonicky 

Konzultácia 

možnosti ind. 

učebného plánu 

1 Rozhodnutie 

o povolení 

vzdelávať sa 

podľa ind. uč. 

plánu 

 

V školskom roku 2021/2022 škola podala na vyžiadanie správu o 8 žiakoch pre referát sociálno-

právnej ochrany detí odbor kurately. Spolupráca so zákonnými zástupcami bola dobrá, žiaci si plnili 

svoje školské povinnosti, nemali problémy s dochádzkou. 

 

XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri 

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania  

 

 

Názov aktivity  Dátum 

realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Odborná 

klinická prax 

Šk. rok 

2021/2022 

UNLP 

Rastislavova 

43, Košice 

Odborná 

klinická prax 

411 

Rozvoj 

odborných 

zručností žiakov 

v prirodzených 

podmienkach 

DFN Tr. SNP 

1, Košice  
324 

ŽNsP  

Masarykova 9, 

Košice 

86 

VÚSCH, 

Ondavská 8, 

Košice 

95 

VŠOUG sv. 

Lukáša, 

Strojárenská 

13, Košice 

232 

Nemocnica sv. 

Michala, 

Murgašova 1, 

Košice 

44 

Nemocnica 

Agel Lúčna 57, 

Košice 

96 

Záchranná 62 
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služba Košice, 

Rastislavova 

43, Košice 

NTS Tr. SNP 

1, Košice 
9 

Logman – 

nefrodialyzačné 

stredisko, 

Kalinčiakova 

39, Košice 

9 

Operačné 

stredisko ZZS 

SR, Antolská 

11, Bratislava 

22 

KADOS 

Pražská 4, 

Košice 

15 

Cumulus s.r.o. 

Rastislavova 

45, Košice 

96 

Kúpele Štós 

a.s. Štós-kúpele 

235, Štós 

5 

Bardejovské 

kúpele a.s.  
2 

LSE - Life Star 

Emergency 

s.r.o., Limbová 

419/1, Limbach 

11 

Základný kurz 

kineziologického 

tejpovania 

30. – 

31.10.2021 

RehabCare, 

Košice 

Absolvovaním 

kurzu zlepšiť 

uplatnenie na 

trhu práce 

18  

Nadobudnutie 

nových 

odborných 

zručností 

Kurz Rock Pods 1.11.2021 RehabCare, 

Košice 

Absolvovaním 

kurzu zlepšiť 

uplatnenie na 

trhu práce 5  

Nadobudnutie 

nových 

odborných 

zručností 

s cvičením so 

silikónovými 

bankami 

Kurz SM systém 19.-20.2.2022 RehabCare, 

Košice 

Absolvovaním 

kurzu zlepšiť 

uplatnenie na 

trhu práce 

4  

Nadobudnutie 

nových 

odborných 

zručností  

Kurz bankovania 13., 20. 27. 

6.2022 

Global 

Education, 

Košice 

Absolvovaním 

kurzu zlepšiť 

uplatnenie na 

trhu práce 

20  

Nadobudnutie 

nových 

odborných 

zručností 
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XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 

Dobré výsledky: Žiaci školy sa každoročne zapájajú do viacerých súťaží a olympiád na 

úrovni školského a regionálneho kola. Do krajských kôl postúpia a úspešní sú predovšetkým 

v súťažiach, ktoré súvisia so zdravotníctvom. Ako jediná stredná odborná škola sme 

v basketbale hrali proti košickým gymnáziám a ich ligovým basketbalistom.  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 

1. 

HIV/AIDS 

prevencia 

 

3- členný tím 
04.03.2022 – 

formou online 
-- 8. miesto -- 

2. SOČ Simona Podlesná 1.4.2022 3.   

3. 
Olympiáda v 

ANJ 

Sofia Pástorová – 5. miesto 

okresné kolo 
10.12.2021 -- -- -- 

4.  
Cezpoľný 

beh 
5 7.10.2021 účasť -- -- 

5. Basketbal 
1 družstvo chlapcov, 1 družstvo 

dievčat 
04/2022 -- -- -- 

 

 

Iné súťaže  

P.

Č. 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 

1. 

Zdravotník 

v akcii- SZŠ 

Prešov 

4 10.6.2022 -- 8 -- 

2. 

MMM 2021- 

juniorská 

štafeta 

4 3.10.2021 5 -- -- 

3. 
Študentská 

liga KFL 
10 19.5.2022 účasť   

4. 

Zlepši školu 

a jej okolie – 

Via Carpatia 

3 01/2022 účasť --- -- 

5. 

Čo pre mňa 

znamená voda, 

VVS 

2 29.4.2022 účasť   

6.  

Ekonomická 

olympiáda - 

INESS 

2 2.3.2022 účasť -- -- 

7. 

Ekoolympiáda

- PlanetLover 

n.o. 

70 18.3.2022 online -- účasť -- 

 

 Nedostatky: - 
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XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Erasmus + Žiaci v odbore 

zdravotnícky asistent a masér 

získajú odborné skúsenosti v 

Španielsku 

Vzdelávanie a odborná 

príprava K1 

 52314 €  0  Pobyt sa 

zrealizoval 

v termíne 21.5. – 

11.6.2022 

Voda nad zlato 
Obohatenie areálu školy 

o ekostabilizačné 

a vodozádržné prvky  

Program obnovy 

krajiny KSK 

 1880 €  0  Projekt sa 

realizoval 

v termíne jún 2022 

– 14.10.2022 

Cathing-up Regions 
Zdravotník 21. storočia – 

vzdelanosť na medzinárodnej 

úrovni 

Iniciatíva Európskej 

komisie na podporu 

dobiehajúcich regiónov 
 0  0  Podaná žiadosť 

 

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022  

 
V školskom roku 2021/2022 sa dňa 15.3.2022 uskutočnila následná školská inšpekcia, ktorej 

predmetom bolo zistiť stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekcii 12.3.2019 v súvislosti 

s EČ MS. Zistenia a závery – prijaté opatrenia zo strany kontrolovaného subjektu boli splnené, boli 

vytvorené podmienky na zabezpečenie regulárneho priebehu realizácie EČ MS v školskom roku 

2021/2022. 

Dňa 15.3.2022 sa uskutočnila tematická inšpekcia, ktorej predmetom bola realizácia externej časti 

a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Zistenia a závery – predseda ŠMK 

a predsedníčka PMK zo SJL boli vymenovaní RÚ školskej správy v Košiciach s dátumom 

31.1.2022, ale dekrét im nebol doručený pred testovaním, preto ani kontrolovaná škola, ani 

vysielajúca škola nedisponovali relevantným dokumentom potvrdzujúcim delegovanie predsedov . 

Príprava a realizácia EČ a PFIČ MS zo SJL prebiehala v súlade s pokynmi NUCEM. 

 

 

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
V šk. roku 2021/2022 škola zaobstarala: počítačové zostavy /12ks/, notebooky/32 ks/, interaktívne 

tabule /2 ks/, licencie OFFICE, pre výučbu telesnej výchovy výstroj na fitnes, plavecké plutvy a 

tenisový stôl, pre výučbu ošetrovateľstva kosti, teplotné tabuľky a EKG papier, pre študijný odbor 

zdravotnícky záchranár nový záchranársky odev. 

Bola zrealizovaná rekonštrukcia elektrickej a dátovej siete na prízemí budovy školy, v budove 

telocvične boli vymenené vstavané skrine. Do odborných učební  MAS a DFT boli zakúpené žiacke 

stoličky s pultíkom. 
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XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 
 

Vlastné príjmy 

976,97 € - úhrada úrazového poistenia žiakov školy 

Dary 

2.125,00 €  - nákup hygienických potrieb pre žiakov školy  /ZRPŠ a MMM/ 

Mimorozpočtové zdroje 

213.168,00 € - rekonštrukcia elektroinštalácie a dátovej siete /dotácia KSK/ 

   6.432,40 € - vzdelávacie poukazy – mzdy a odvody pre vedúcich krúžkov + nákup potrebného 

zdravotníckeho materiálu,  učebných pomôcok pre študijný odbor masér, nákup príslušenstva k PC 

a USB kľúčov /3.859,60 €/ 

   4.543,00 € - učebnice /MŠVVaŠ/ 

 

 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  
 

 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Točme  to 

spolu 

máj 2022 SZŠ ŽŠR Všetci žiaci 

školy 

škola sa zapojila 

do zálohovania 

PET fliaš 

a plechoviek 

inštalovaním 

označených 

nádob na 

chodbách školy 

Plastový odpad 

– čo s ním, 

medzinárodná 

výstava 

16.5.2022 Kulturpark Agentúra na 

podporu 

regionálneho 

rozvoja 

65 informácie o 

triedení a 

recyklácii odpadu 

a o čistení rieky 

Tisy, možnosť 

vyskúšať si 

proces výroby 

nových výrobkov 

z vytriedeného 

plastu. 

Erasmus + 21.5. – 

11.6.2022 

Barcelona SZŠ 20 Žiaci v odbore 

zdravotnícky 

asistent a masér 

získali odborné 

skúsenosti 

a rozvíjali 

jazykové znalosti 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Cezpoľný beh 

žiakov SŠ 

7.10.2021 Anička Košice SOŠ Bocatiova 

KE 

5 rozvoj pohybovej 

aktivity, zdravý 

životný štýl 

Basketbal 

žiakov SŠ 

apríl – máj 

2022 

Gymnázium 

Park mládeže, 

KE 

RCM KSK,  12 CH + 12 D rozvoj pohybovej 

aktivity, zdravý 

životný štýl 

Nohejbal 

žiakov SŠ 

marec – apríl 

2022 

SOŠ Šaca RCM KSK 5 CH + 5 D rozvoj pohybovej 

aktivity, zdravý 

životný štýl 

Študentská liga 

KFL 

19.5.2022 SOŠ Šaca  KSK 10 rozvoj pohybovej 

aktivity, zdravý 

životný štýl 

MMM 2021 – 

juniorská 

štafeta 

3.10.2021 Košice MMM 4 Rozvoj 

pohybovej 

aktivity, zdravý 

životný štýl 

Účelové 

cvičenia 

6. a 7.9.2021,  

2. a 9.5.2022 

Alpinka, 

Anička, 

vyhliadková 

veža, ZOO 

SZŠ 200 zdravý životný 

štýl, praktický 

nácvik 

poskytnutia prvej 

pomoci v prírode 

Turistický kurz 13. – 

17.6.2022 

Alpinka, 

Anička, 

vyhliadková 

veža, ZOO 

SZŠ 70 zdravý životný 

štýl, praktický 

nácvik 

poskytnutia prvej 

pomoci 

Lyžiarsky 

výcvikový kurz 

14.-18.2.2022 Vernár SZŠ 15 overenie fyzickej 

zdatností a 

nadobudnutie 

nových zručností 

pri poskytovaní 

PP, technika 

zjazdového 

lyžovania 

Kurz na 

ochranu života 

a zdravia 

8. – 10.9.2021 Alpinka,  

vyhliadková 

veža, 

SZŠ 52 zdravý životný 

štýl, praktický 

nácvik 

poskytnutia prvej 

pomoci v prírode, 

orientačný beh 

 
V dlhodobých športových súťažiach KSK v šk. roku 2021/2022 obsadila škola 6. miesto z 52 zapojených 

škôl. 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Deň 

ošetrovateľstva 

a rehabilitácie – 

III. ročník 

konferencie 

31.05.2022 Kultúrno-

spoločenské 

centrum JUŽAN, 

Smetanova 4, 

Košice 

SZŠ 

v spolupráci 

s RK SaPA 

Košice II 

130 tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, 

nadobudnutie nových 

odborných poznatkov 

SOČ – školské 

kolo 

17.02.2022 SZŠ  SZŠ 6  tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

CLIL - triedne 

kolo 

10.03.2022 

24.03.2022 

 

SZŠ  

 

SZŠ 61  tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, 

rozvoj odbornej 

komunikácie v ANJ 

Olympiáda v 

ANJ 

10.12.2021 SZŠ SZŠ 
13 

rozvoj komunikácie v ANJ 

E-testovanie 

Jeseň 

10.11.2021 SZŠ NUCEM 

10 

neformálne aktivity pre 

žiakov v téme kritického 

myslenia 

Zmudri – 

zapojenie sa do 

projektu 

vzdelávania 

február/apríl 

2022 

SZŠ Zmudri o.z. 

80 

neformálne aktivity pre 

žiakov v téme kritického 

myslenia 

Finančná 

olympiáda 

október 2021 Online Nadácia 

Partners 
34 

Finančná gramotnosť 

Olympiáda 

ľudských práv – 

školské kolo 

10.12.2021 SZŠ SZŠ 

26 

ovládať svoje práva a práva 

iných obhájiť svoje práva 

rešpektovať ĽP a angažovať 

sa proti ich porušovaniu 

Deň Európy – 

účasť na 

konferencii 

o budúcnosti 

Európy 

6.5.2022 kino Úsmev Európsky 

parlament - 

Kancelária na 

Slovensku v 

spolupráci so 

Zastúpením 

Európskej 

komisie na 

Slovensku 

24 

neformálne aktivity pre 

žiakov v téme kritického 

myslenia, účasti 

a angažovanosti, európskych  

hodnôt 

IT fitness test Jún 2022 SZŠ Národná 

koalícia pre 

digitálne 

zručnosti 

210 

digitálna gramotnosť a 

digitálna bezpečnosť 

BI-FY-CHE-

MAT-INF 

súťaž 

4.5.2022 SZŠ SZŠ 

65 

preverovanie vedomostí z 

oblasti biológie, fyziky, 

chémie, matematiky a 

informatiky na netradičných 

a zaujímavých úlohách 

Exkurzia - ATE 

VZZS Košice 

1.4.2022 ATE VZZS 

Košice 

SZŠ 

11 

nadobudnutie nových 

poznatkov z oblasti 

vrtuľníkovej ZZS   

Zlaňovací 

výcvikový kurz 

7.-10.9.2021 Vyhliadková veža 

Hradová, Košice 

SZŠ 

26 

poznatky a zručnosti v 

oblasti zlaňovania a 

poskytovania PP.  overenie 

svojej fyzickej zdatnosti  

Odborné 

exkurzie 

V priebehu 

školského roka 

Klinika ORL 

a chirurgie hlavy 

SZŠ 
107 

oboznámenie sa 

s organizáciou a systémom 
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a krku 

Klinika 

deramtoveneroló-

gie 

Oddelenie 

urgentného príjmu 

Očná klinika 

I. Chir kl. - JIS, 

I. Interná kl. 

Kardiologická 

jednotka 

intenzívnej 

starostlivosti 

Centrálny 

operačný trakt 

Národná 

transfúzna služba 

Centrálna 

prípravovňa 

postelí 

Oddelenie 

stravovania 

Oddelenie 

centrálnej 

sterilizácie 

UN LP Tr. SNP 1, 

Košice 

práce vybraného pracoviska 

Odborné 

exkurzie 

V priebehu 

školského roka 

ONIM 16.posch, 

Odd. 

neonatologickej 

a intenzívnej 

medicíny 

Mliečna kuchynka 

DFN, Tr. SNP 1, 

Košice,   

SZŠ 43 oboznámenie sa 

s organizáciou a systémom 

práce vybraného pracoviska 

Odborná 

exkurzia 

12.04.2022 Ústav anatómie 

LF UPJŠ Košice 

SZŠ 24 oboznámenie sa 

s organizáciou a systémom 

práce vybraného pracoviska 

Odborná 

exkurzia 

30.9.2021 Dialyzačné 

stredisko Logman 

Košice 

SZŠ 19 oboznámenie sa 

s organizáciou a systémom 

práce vybraného pracoviska 

Odborná 

exkurzia 

1.4.2022 AIR - 

TRANSPORT 

EUROPE, areál 

UNLP 

v Košiciach 

SZŠ 11 oboznámenie sa 

s organizáciou a systémom 

práce vybraného pracoviska 

exkurzia 26.5.2022 Židovské Košice, 

Synagóga na 

Puškinovej ulici, 

Galéria Ľ. Felda 

 46 výchova k ľudským právam 

exkurzia 27.05.2022 Botanická záhrada 

UPJŠ Košice 

 43 environmentálna výchova 

exkurzia 27.05.2022 Historické 

pamiatky mesta 

Košice 

 16 spoznávanie histórie mesta 

Výstava „Tvoj 

spánok patrí 

inému..“ 

10., 17. a 26.5. 

2022 

STM, Košice  SZŠ 90 oboznámenie sa s históriou 

a počiatkami anesteziológie 

Odborná 

exkurzia 

16.9.2021 BB healt SZŠ 16 cvičenie jógy 
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Odborná 

exkurzia 

17.9.2021 Family Gym SZŠ 19 cvičenie flyjógy 

Odborná 

exkurzia 

5.5.2022 Kryocentrum 

Košice 

SZŠ 15 účinky nízkej teploty, kardio 

cvičenie 

Odborná 

exkurzia 

24.5.2022 Kúpele Štós SZŠ 30 história kúpeľov, indikácie 

a procedúry, haloterapia 

Odborná 

exkurzia 

17.5.2022 Centrum 

ortopedickej 

protetiky, 

Centrum Liberta 

SZŠ 20 praktické ukážky merania 

pacientov za účelom 

vyhotovenia protetických 

pomôcok, špeciálne 

fyzioterapeutické metodiky 

Odborná 

exkurzia 

28.6.2022 Centrum pre deti 

a rodiny 

Hradbová KE 

SZŠ 20 ukážky komplexnej 

fyzioterapie a starostlivosť 

o deti s hendikepom 

Odborná 

exkurzia 

27.6.2022 Hippocentrum 

Šaca 

SZŠ 33 nadobudnutie nových 

poznatkov a skúseností s 

hippoterapiou 

Školský výlet 

na Štrbské 

pleso 

27.6.2022 Štrbské Pleso SZŠ 60 budovanie tímu, zdravý 

životný štýl 

Piknik na 

Jazere 

26.6.2022 Jazero Sídlisko 

Nad jazerom 

SZŠ 80 budovanie tímu, zdravý 

životný štýl 

Medzinárodný 

deň tolerancie – 

relácia v šk. 

rozhlase 

17.11.2021 SZŠ SZŠ všetci žiaci 

školy 

podpora ľudských práv a 

kultúry tolerancie medzi 

mladými ľuďmi 

Kariérové 

poradenstvo 

Priebežne počas 

šk. roka 

SZŠ 52 

zamestnáva-

teľov 

žiaci končiacich 

ročníkov 

žiaci získali informácie 

o podmienkach 

a vzdelanostných 

predpokladoch na jednotlivé 

pracovné pozície 

Sociálne 

poradenstvo 

30.3. a 1.4.2022 SZŠ ÚPSVaR – 

pani 

Lachváčová 

180 aktualizácia informácií 

z oblasti sociálneho 

poradenstva 

Adaptácia  

novoprijatých  

žiakov školy 

14.,15., 

26.10.2021, 

7.,9.,16.12.2021 

14.1.,20.1.,8.2. 

2022,  

5.4.,6.4.,8.4. 

.2022 

SZŠ SZŠ 228 kolektívna súdržnosť, 

nadviazanie kontaktu so ŠP, 

budovanie sociálnych väzieb 

Online webinár 

"VIAC AKO 

NI(C)K 

4.11.2021 a 

22.2.2022 

SZŠ SZŠ, Národná 

linka na 

pomoc deťom 

118 aplikácia techník týkajúca sa 

digitálnej bezpečnosti pri 

predstavení spôsobov útokov 

a  agresivity v 

kyberpriestore, analýza 

reálnych prípadov, hľadanie 

spoločných východísk 

Na rovinu o 

duševnom 

zdraví  

16.11.2021 online  Psycho-

sociálne 

centrum 

Košice 

77 podpora ľudských práv a 

kultúry tolerancie medzi 

mladými ľuďmi 

Bezpečná škola 

- model 

ochrany detí 

pred násilím 

2.11.2021 SZŠ SZŠ 53 prevencia, identifikácia a 

intervencia šikanovania, 

kyberšikanovania a 

nenávistných prejavov. 

Ako vnímam 

násilie na 

deťoch 

11.11.2021 SZŠ SZŠ 17 zapojenie do súťaže, práca s 

emóciami, sebarozvoj 

Budovanie 18.11.,23.11.,  SZŠ SZŠ 61 podpora pozitívnej klímy v 
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dôvery 30.11.2021 triede aplikovaním 

športových aktivít a 

spoločensko-vedných kvízov 

Výchovný 

program 

2.5, 9.5.2022 SZŠ SZŠ 70 práca s emóciami, 

sebarozvoj,  budovanie 

kolektívu 

Zvládanie 

záťaže – 

končiace 

ročníky 

11.1.2022 SZŠ SZŠ 40 práca s emóciami, potrebami 

a očakávaniami, sebarozvoj 

Mód 

uvoľňovania - 

konzultácie pod 

záštitou 

CPPPaP Košice 

16.2.2022 SZŠ SZŠ 42 práca s emóciami, potrebami 

a očakávaniami, sebarozvoj 

Skupinové 

kariérové 

poradenstvo 

6.9.2021 

24. a 25.1.2022 

SZŠ SZŠ 52 trendy vo vývoji na trhu 

práce, profesijný vývin 

Webinár 

kazuistík 

31.05.2022 SZŠ SZŠ 22 STEMI/NCMP s využitím 

aplikácie MedText 

OS ZZS SR 

Workshop – 

výchova 

k manželstvu a 

rodičovstvu 

10.06.2022 SZŠ SZŠ 74 sebarozvoj, výchova 

k manželstvu a rodičovstvu 

Svetový deň 

mlieka na 

školách 

26.9.2021 SZŠ SZŠ všetci žiaci 

školy 

uvedomenie si významu 

mlieka pre naše zdravie 

Najkrajšia 

Valentínka – 

školská súťaž 

14.02.2022  SZŠ SZŠ 60  rozvoj umeleckých 

zručností, budovanie 

kolektívu školy 

Olympiáda 

ANF (1. – 3. 

ročník denného 

štúdia) 

18.05.2022 SZŠ  SZŠ triedne kolo – 

36 žiakov, 

školské kolo – 

10 žiakov 

upevnenie  odborných 

vedomostí formou súťaže 

Environmentál-

ny workshop 

10.11.2021 CVČ CVČ 6 podpora ekologického 

zmýšľania u mladých ľudí 

revitalizácia 

detského ihriska 

máj 2022 detské  ihrisko na 

ulici Ostravská a 

Krakovská 

Správa 

mestskej 

zelene 

100 revitalizácia detského  

ihriska na ulici Ostravská a 

Krakovská 

Voda nad zlato 

environmentál-

ny projekt 

Jún 2022 – 

október 2022 

SZŠ KSK 3 adaptácia na klimatickú 

zmenu 

Koľko lásky sa 

zmestí do 

krabice od 

topánok 

december 2021 SZŠ SZŠ všetci žiaci 

školy 

zapojenie sa do 

celoslovenskej výzvy, 

darčeky od študentov a 

pedagógov sme odovzdali 

Vysokošpecializovanému 

Odbornému ústavu 

Geriatrickému sv. Lukáša v 

Košiciach 

charitatívne 

zbierky - Maják 

nádeje,  

Biela pastelka, 

Deň 

nezábudiek, 

Deň narcisov, 

potravinová 

zbierka 

v priebehu 

školského roka 

SZŠ SZŠ 

v spolupráci 

s organizátoro

m príslušnej 

zbierky 

všetci žiaci 

školy 

rozvoj empatie, tolerancie a  

nezištnej pomoci iným 
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pomoc Ukrajine 7.-10.3.2022 SZŠ SZŠ všetci žiaci 

školy 

vytvorených 70 kusov 

potravinových balíčkov,  

ktoré sme transportovali na 

hranice Vyšné Nemecké  

 

 

Žiacka školská rada 

 

Počas školského roka 2021/2022 pracovala Žiacka školská rada podľa plánu práce ŽŠR  

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

a ostatnými pedagógmi.  

V dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie v I. polroku nebolo možné realizovať 

niektoré naplánované aktivity. Podľa vyvíjajúcej sa situácie došlo k priebežnej úprave Plánu práce. 

Informácie o svojej činnosti ŽŠR zverejňovala na webovej stránke školy a na sociálnej sieti. Na 

zasadnutiach, ktoré prebehli kombinovanou formou prezenčne (12 stretnutí), neskôr aj dištančne (5 

ZOOM stretnutí) ŽŠR vyhodnotila splnené plánované úlohy minulého mesiaca a zároveň sa 

schvaľovali nové úlohy na nasledujúci mesiac. Tri stretnutia absolvovali členovia aj s pani 

riaditeľkou. Obsahom stretnutí boli návrhy, ako zlepšiť život žiakov a chod školy. 

Zrealizovali sa nasledovné aktivity: 

September 2021 

Prvý septembrový týždeň (dňa 2.9.2021) sa zvolalo  prvé stretnutie ŽŠR, uskutočnili sa 

voľby nových členov do ŽŠR z prvých ročníkov, bol schválený plán práce a pripravil sa plán 

zasadnutí ŽŠR pre školský rok 2021/2022.  

Koordinátori v spolupráci s výchovnou poradkyňou a s predsedom rady školy skontrolovali 

dokumentáciu (Školská smernica, Školská zmluva, Štatút ŽŠR).  

Tajným hlasovaním bol zvolený predseda ŽŠR (Sebastián Marek, III.MAS) a podpredseda ŽŠR 

(Ela Bencková IV.B/ZA).  Zároveň sa zvolilo aj ďalší 12 členov ŽŠR a vedenie ŽŠR, ktorého 

členovia zastavajú tieto funkcie v ŽŠR: 

 manažérky kultúrnych podujatí (Laura Forgáčová, IV. A/ZA) 

 finančný manažér (Zdenka Papcunová, I.B/PS) 

 zapisovatelia (Martina Sedláková, Michal Makara I.MAS) 

 zástupca pre kontakt so žiakmi (Bianka Bálintová, III.B/PS) 

 manažéri športových podujatí (Erik Tolaj III.A/PS) 

 ďalší členovia: Jana Nečová I.A/PS, Laura Lukáčová II.A/PS, Dorota Ivanová II.B/PS, 

Karin Kollarčíková III.MAS, Tomáš Eštok I.DVS, 

 

      V mesiaci september ŽŠR v spolupráci s koordinátormi vyhlásila pre žiakov 

a zamestnancov školy súťaž o vytvorenie nového kreatívneho loga pre ŽŠR. 

Dňa 22.9.2021 v rámci Týždňa dobrovoľníctva sa naši žiaci zapojili do finančnej zbierky 

vyhlásenej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Biela pastelka. Pred samotnou zbierkou 

si žiaci pripravili rozhlasovú reláciu pre svojich spolužiakov o tom, čo je Biela pastelka, kto ju 

vyhlasuje a komu sú tieto finančné prostriedky určené.  

Dňa 26.9.2021 sme si aj na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. 

 Cieľom tohto dňa bolo uvedomenie si významu mlieka pre naše zdravie a apelovať na mládež, aby 

mlieko a mliečne výrobky boli zaradené do ich stravovania. Tento deň sa niesol v znamení bielej 

farby a počas prestávky sa žiaci s chuťou pustili do prinesenej mliečnej desiaty.  

Svetový deň srdca – 29.9.2021 sme si pripomenuli vytvorením príspevku na web stránku 

školy. Cieľom tohto dňa bolo, aby sme si uvedomili, že srdcovo – cievne ochorenia sú najčastejšou 

príčinou úmrtia osôb na celom svete, a najefektívnejšou a najdôležitejšou cestou je primárna 

prevencia a to úprava životného štýlu a eliminovanie nepriaznivých škodlivých faktorov. 
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Október 2021 

            K Svetovému dňu učiteľov, dňa 5.10. si žiaci pripravili pre pedagogických zamestnancov 

malé prekvapenie. Ručne zabalené kriedy s milým citátom obdržal každý učiteľ. Cieľom bolo si 

pripomenúť ťažkú prácu, obetavosť, húževnatosť, znalostí, múdrosť a hlavne lásku, s ktorou 

vykonávajú toto náročné povolanie. 

Dňa 8.10.2021 sa členovia ŽŠR v spolupráci s koordinátorom pre zbierky a charitu 

zúčastnili verejnej finančnej zbierky, ktorá bola vyhlásená pod názvom Dni nezábudiek – Liga za 

duševné zdravie 2021. Okrem zbierky si žiaci pripravili aj krátku rozhlasovú reláciu, aby svojim 

spolužiakom priblížili problémy ľudí psychicky chorých a ako sa s týmito problémami vysporiadať. 

V mesiaci október členovia ŽŠR na svojom zasadnutí dňa 20.10.2021 vyhodnotili súťaž 

o vytvorenie loga pre ŽŠR. Víťazné logo zobrazuje múdrosť, spoluprácu, toleranciu a nové 

nápady.  

Posledný deň 27.10.2021 pred jesennými prázdninami sme si v škole spestrili tzv. Dňom 

bez stresu. Naši žiaci ho nazvali aj oranžovým dňom. Na tento deň si žiaci a zamestnanci školy 

zvolili ,,oranžový outfitʺ. Tento deň bol venovaný psychohygiene žiakov, bez skúšania a písania 

testov.  

Koncom októbra sa ŽŠR (30.10.2021) zapojila do projektu s názvom ,, Voda nad zlatoʺ, 

ktorý vyhlásil KSK. Členovia v spolupráci s koordinátormi ŽŠR vytvorili zopár inšpiratívnych 

návrhov a riešení, ako zlepšiť problémy s hospodárením vody. Napr. zberače dažďovej vody, 

hmyzie hotely, výsadba novej zelene. Spomedzi trinástich zapojených škôl sme sa umiestnili na 

krásnom 4. mieste. Projekt sa postupne zrealizoval v októbri 2022. 
 

November 2021 

V mesiaci november sme si pripomenuli Svetový deň diabetu, dňa 14.11.2021 a Svetový 

deň pozdravov, dňa 21.1.2021 vytvorením zaujímavých príspevkov na web stránku školy a na 

sociálnej sieti.  Pri príležitosti sviatku - Deň boja za slobodu a 17.11.2021 sa naši žiaci 

prostredníctvom pripravenej tematickej rozhlasovej relácie  prihovárali k študentom 

a zamestnancom školy.  

Týždeň od 22.11. do 26.11. 2021 bol venovaný Európskemu týždňu redukcie odpadu. 

V tento týždeň sa niesol v znamení ,,Týždňu ekovýziev´´. Cieľom tejto výzvy bolo jednoduchými 

aktivitami, ako napr. použiť vlastnú textilnú nákupnú tašku, fľašu, pohár, recyklovať odpad, 

podporiť ochranu životného prostredia.  
 

December 2021 

            V adventnom období sa ŽŠR rozhodla zapojiť sa do celoslovenskej výzvy pod názvom           

,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokʺ. S láskou pripravené darčeky od našich 

študentov a pedagógov sme odovzdali Vysokošpecializovanému Odbornému ústavu Geriatrickému 

sv. Lukáša v Košiciach, ktorý spolupracuje s našou školou pri vykonávaní praxe.  

             Na sviatok sv. Mikuláša, dňa 6.12.2021 žiaci pripravili balíčky, ktoré rozdávali žiakom 

a zamestnancom školy.  

             V posledný deň 17.12.2021 pred zimnými prázdninami žiaci vytvorili vianočný pozdrav, 

ktorý uverejnili na web stránke školy. 
 

Január 2022 

              V mesiaci január sa žiaci zapojili do súťaže pod názvom ,,Zlepši školu a jej okolie ʺ, 

ktorú vyhlásila organizácia Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia so sídlom 

v Košiciach. Súťažný tím, pozostávajúci z 5 členov prišiel s návrhom, ako zlepšiť environmentálnu 

stránku chodu školy a jej okolia.          
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Február 2022 

         Na sviatok sv. Valentína žiaci potešili všetkých pedagógov, kamarátov a spolužiakov 

Valentínskou poštou a malým prekvapením. Zároveň pri príležitosti sviatku zaľúbených sme 

spropagovali kampaň zameranú na darcovstvo krvi - Valentínska kvapka krvi, s podnázvom 

,,Poďme na to od srdca", ktorú organizuje Slovenský Červený kríž. Tejto kampane sa zúčastnili aj 

žiaci z tried - III.MAS, III.B/PS, I.DVS a I.ZZ PKŠ/V. 

         Dňa 28.2. sme vyhlásili súťaž o logo pre elektronický školský časopis.  
 

Marec 2022 

         Dňa 8.3. sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Chlapčenská zložka ŽŠR si na tento 

deň pripravila príspevok s názvom Významné ženy v zdravotníctve, všetkým  učiteľkám bolo 

zaslané prianie a dostali malé prekvapenie. 

         V týždni od 7.3. do 10.3. 2022 sme v spolupráci s koordinátorkou výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu a koordinátorkou pre neformálne vzdelávanie zorganizovali Zbierku pre Ukrajinu. 

Do zbierky sa zapojili študenti zo všetkých tried aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. 

Vytvorením potravinových balíčkov v počte 70 kusov, ktoré sme transportovali na hranice Vyšné 

Nemecké sme pomohli niekoľkým ťažko skúšaným rodinám. 

       Dňa 21.3. sme si pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu ponožkovou výzvou. Tento 

deň nosili žiaci dve odlišné ponožky na znak oslavy ľudskej jedinečnosti. Tvorbou farebnej koláže 

z fotiek žiaci rozšírili povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším 

a inšpirujúcim. 

         Pri príležitosti Dňa učiteľov, členovia ŽŠR podali vedeniu školy návrh za školu k oceneniu 

učiteľa. Zároveň si žiaci pre celý pedagogický zbor pripravili malé prekvapenie a pozdrav. 
 

Apríl 2022 

         Mesiac apríl bol venovaný viacerým aktivitám súvisiacich s ochranou životného prostredia 

a pevného zdravia.  

         Dňa 7.4. sme si pripomenuli jedinečnú hodnotu dobrého zdravia. Pri príležitosti Svetového 

dňa zdravia ŽŠR v spolupráci s vyučujúcou TSV pripravili zaujímavé športové aktivity, pri 

ktorých si zábavnou a netradičnou formou pripomenuli tento deň. Cieľom bolo podporiť fyzickú, 

duševnú a emocionálnu pohodu.  

Naši prvácki členovia ŽŠR sa zapojili do súťaže ,,Čo pre mňa znamená voda", ktorú 

vyhlásila Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Cieľom bolo vytvoriť krátke slohové práce 

o dôležitosti vody v našom živote a o potrebe chrániť vodné zdroje. 

Deň Zeme sme oslávili prácou. Dňa 22.4. sme v spolupráci s koordinátorkou života 

a zdravia zrealizovali veľké upratovanie v okolí školy. Upratali sme chodník pred budovou školy 

a Žižkovu ulicu.  

Dňa 28.4. sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pod názvom Sme radi, že môžeme 

pomáhať. pri príležitosti „Dňa narcisov“. Tento deň sa uskutočnila verejnoprospešná zbierka Ligy 

proti rakovine.. 

ŽŠR v spolupráci s koordinátormi zriadili dva koše na zálohovanie PET fliaš – akcia Toč to. 
 

Máj 2022 

V rámci projektu ,,Voda nad zlato" sme obdržali pozvanie na ekologickú medzinárodnú 

výstavu pod názvom ,,Plastový odpad: Čo s ním. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií 

k triedeniu a recyklácii odpadu a o čistení rieky Tisy. Osobne sme mali možnosť si vyskúšať proces 

výroby nových výrobkov z vytriedeného plastu. 

Dňa 13.5. naši žiaci pomohli pri rozlúčke so štvrtákmi a záchranármi. Pripravili si 

príhovor a malé prekvapenie. 
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Posledný májový deň sa žiaci druhých ročníkov našej školy v rámci dobrovoľníckej 

činnosti spolupodieľali na revitalizácii detského ihriska na ulici Ostravská a Krakovská. 

Organizátorom tohto podujatia bola Správa mestskej zelene Košice. 
 

Jún 2022 

           Svetový deň životného prostredia – 5.6. Pri tejto príležitosti sa žiaci pustili do úpravy 

dažďovej záhradky a skalky, pri ktorej naši žiaci a pedagógovia oddychujú.  

           Dňa 24.6. sa konali voľby nových členov do ŽŠR.  V mesiaci jún bola vyhodnotená  

celoročná prácu a koordinátorky ŽŠR ocenili nielen najaktívnejších členov, ale aj všetkých 

študentov, ktorí sa zapojili do vyhlásených súťaží.  
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