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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 a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

Názov školy  Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

Adresa Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Telefónne číslo 055/62 211 89 

Adresa elektronickej 
pošty 

skola@szske.eu 

Webové sídlo www.moyzeska.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Tel. kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľka školy Eva Göblová, Mgr. 0917 741 620 

Zástupkyne riaditeľky 
Henrieta Abdi, RNDr. 0911 622 023 

Veronika Jakubová, Mgr. 0905 462 924 

 

II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy  
  

Rada školy 
Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Mgr. Milena Výrostová 

predsedníčka 
10. 11. 2021 

RŠ schválila Hodnotiacu správu za šk. 

rok 2020/2021. RŠ schválila 

aktualizovaný Štatút rady školy. 

Mgr. Brygida Wojtas 

podpredsedníčka 
23. 3. 2022 

RŠ schválila návrh na aktivovania 

pomaturitných študijných odborov 

a počtu tried pre šk. rok 2022/2023. 

Ing. Jozef Klimo 

zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

11. 5. 2022 

RŠ schválila Kritériá k aktivovaniu 

pomaturitných študijných odborov 

a počtu tried pre šk. rok 2022/2023. 

Mgr. Zuzana Krompaská 

zástupca rodičov 
14. 6. 2022 

RŠ schválila návrh na aktivovania 

študijných odborov a počet tried pre šk. 

rok 2023/2024. 

RNDr. Marcela Martončíková, PhD. 

zástupca rodičov 
29. 6. 2022 Voľba zástupcu žiakov do Rady školy. 

Mgr. Gabriela Škovranová 

zástupca rodičov 
31. 8. 2022 

RŠ schválila Školský vzdelávací program 

na šk. rok 2022/2023. RŠ prerokovala 

Školský poriadok na šk. rok 2022/2023. 

MVDr. Jozef Figeľ 

delegovaný člen 
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Ing. Igor Petrovčik 

delegovaný člen 
 

 

PhDr. Mária Manková, PhD. 

delegovaný člen 
 

 

Ing. Zuzana Konárová 

delegovaný člen 
 

 

Boglárka Šmajdová 

zástupca žiakov 
 

 

 

Poradný orgán riaditeľa školy 

Predmetové komisie a študijné 

odbory 
Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena 

PhDr. Iveta Vozárová/ 

PaedDr. Mária 

Vasilíková 

 

 

garant odboru 

asistent výživy 

 

 

28. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

19. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

13. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

10. 5. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

30. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov, SOP za II. 

polrok 

Mgr. Bernadeta 

Gajdošová 

garant odboru 

farmaceutický 

laborant 

26. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

Návrh priebehu dištančného 

vzdelávania 

10. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

15. 1. 2021 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

27. 4. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

21. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov, SOP za II. 

polrok 

Ing. Xénia Brečková 
garant odboru     

očný optik 

26. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

15. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 
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28. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

3. 5. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

28. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov, SOP za II. 

polrok 

RNDr. Henrieta Abdi 

garant odboru 

zdravotnícky 

laborant 

29. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

25. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

17. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

21. 3. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

29. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov, SOP za II. 

polrok 

MUDr. Adriána 

Petrášová 

garant odboru    

zubný asistent 

25. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

24. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

17. 3. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

29. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. a za II. 

polrok 

Mgr. Alena Kužmová 
garant odboru   

zubný technik 

27. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

23. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

19. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

21. 4. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

29. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov, SOP za II. 

polrok 

MUDr. Maroš 

Rudnay 

garant odboru 

diplomovaný 

rádiologický 

asistent 

23. 8. 2021 

Návrh plánu práce študijného 

odboru na daný školský rok 

2021/2022 

29. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. a II. 

polrok 
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Mgr. Liana Rogaľová 

vedúca 

predmetovej 

komisie (PK) 

Jazyk 

a komunikácia - 

sekcia SJL 

27. 8. 2021 
Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022 

12. 1. 2022 
Klasifikácia za I. polrok, 

vyhodnotenie olympiády SJL 

4. 7. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

Mgr. Brygida Wojtas 

vedúca PK Jazyk 

a komunikácia - 

sekcia CUJ 

26. 8. 2021 
Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022 

12. 11. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

19. 1. 2022 
Klasifikácia za I. polrok, 

vyhodnotenie olympiády ANJ 

6. 7. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

Mgr. Eva Babecová 
vedúca PK Človek 

a hodnoty 

26. 8. 2021 
Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022 

20. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

29. 6. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

Mgr. Milena 

Výrostová 

vedúca PK Človek 

a spoločnosť 

26. 8. 2021 
Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022 

9. 12. 2021 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. 

štvrťrok 

12. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

27. 4. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

1.7. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

Mgr. Ján Matto 

 

vedúci PK Zdravie 

a pohyb 

 

26. 8. 2021 

Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022, KOŽAZ 

a účelové cvičenia 

15. 11. 2021 
Vyhodnotenie účelových cvičení a 

KOŽAZ 

21. 3. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

21. 6. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za II. polrok 

RNDr. Ingrid 

Šnajderová 

vedúca PK 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

24. 8. 2021 
Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022 

26. 1. 2022 
Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

27. 4. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov za III. 

štvrťrok 

8. 6. 2022 

Vyhodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov PK za II. 

polrok 
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RNDr. Hedviga 

Pálmaiová/ RNDr. 

Ladislav Bertko 

vedúci PK Človek 

a príroda 
26. 8. 2021 

Návrh plánu práce PK na daný 

školský rok 2021/2022 

Mgr. Lucia 

Slivkárová 

koordinátor 

drogovej prevencie 

a sociálno- 

patologických 

javov 

27. 8. 2021 
Návrh plánu práce, jeho realizácia a 

vyhodnotenie 

7. 2. 2022 Správa  za I. polrok 

1.7. 2022 Správa za II. polrok 

Mgr. Lenka 

Bálintová/ Ing. 

Antónia Jakubiková 

koordinátor 

žiackej školskej 

rady 

31. 1. 2022 Správa o činnosti za I. polrok 

PaedDr. Jana Hribová 

koordinátor 

výchovy 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

27. 8. 2021,  

28. 6. 2021 
Vyhodnotenie činnosti koordinátora 

13. 1. 2022 Správa za I. polrok 

28. 6. 2022 Správa za II. polrok 

PaedDr. Blanka 

Bučková 

koordinátor 

projektov 

2. 2. 2022 Správa za I. polrok 

1.7. 2022 Správa za II. polrok 

RNDr. Viktória 

Stupáková, PhD. 
kariérový poradca 

27. 8. 2021 
Návrh plánu práce, jeho realizácia a 

vyhodnotenie 

25. 1. 2022 Správa za I. polrok 

30. 6. 2022 Správa za II. polrok 

Mgr. Monika 

Polončáková 
výchovný poradca 

26. 8. 2021 
Návrh plánu práce, jeho realizácia a 

vyhodnotenie 

20. 1. 2022 Správa za I. polrok 

30. 6. 2022 Správa za II. polrok 

Mgr. Milena 

Výrostová 

koordinátor pre 

ľudské práva 

27. 8. 2021 
Návrh plánu práce, jeho realizácia a 

vyhodnotenie 

12. 1. 2022 Správa za I. polrok 

30. 6. 2022 Správa za II. polrok 

PaedDr. Mária 

Vasilíková 

koordinátor 

kultúrnych 

podujatí 

a humanitných 

akcií 

26. 8. 2021 
Návrh plánu práce, jeho realizácia a 

vyhodnotenie 

13. 1. 2022 Správa za I. polrok 

1.7. 2022 Správa za II. polrok 

Ing. Martin Brečko 

koordinátor 

finančnej 

gramotnosti 

30. 6. 2021 Vyhodnotenie činnosti koordinátora 

Mgr. Martina 

Kavčáková 

koordinátor 

čitateľskej 

gramotnosti 

29. 6. 2021 Vyhodnotenie činnosti koordinátora 
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III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami   

 
 Počet žiakov školy spolu 508 

 Z toho dievčat 435 

 Počet tried spolu 21 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 445 

 Z toho dievčat 392 

 Počet tried denného štúdia 18 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  17 

 Z toho dievčat 13 

 Počet tried nadstavbového štúdia 1 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  16 

 Z toho dievčat 9 

 Počet tried pomaturitného štúdia 1 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 30 

 Z toho dievčat 21 

 Počet tried v externej forme štúdia 1 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried večernej formy štúdia - 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania - 

 Z toho dievčat - 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia - 

c) Počet 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 žiakov v systéme duálneho vzdelávania - 

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

g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 4 

i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 1 

k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 

 

10 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Iný dôvod zmeny 0 
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IV. Elokované pracoviská  

 
V súčasnosti nemáme elokované pracovisko. 

 

 

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

Kritériá pre 1. ročník 4-ročného denného štúdia 

 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 14. 2. 2022 schválila Kritériá prijatia pre 

prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia na školský rok 2022/2023 v 

jednotlivých odboroch. Kritériá boli schválené v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a 

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

zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. 

z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov. 

Prijímacia skúška pozostávala z testu: zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) - všetky 

študijné odbory, z biológie (BIO) - študijný odbor OO, ZuA a z chémie (CHE) - študijný odbor FL, 

ZL. Maximálny počet bodov z každého testu bol 40 bodov. Na úspešné vykonanie prijímacej 

skúšky bolo potrebné získať minimálne 12 bodov. Súčasťou kritérií boli aj body za prospech na 

základnej škole vo 8. a 9. ročníku. Maximálny počet bodov za základnú školu bol 20. Taktiež boli 

prideľované body úspešným riešiteľom olympiád za posledné najlepšie umiestnenie jednej 

olympiády za posledné dva školské roky. Maximálny možný počet bodov za olympiády bol 20 

bodov. 

 
Prijímacie konanie 

v roku 2022 
1.kolo PS 2.kolo PS 

Počet 

potvrdení 

o 

nastúpení 

Reálny 

stav k 

15.9. Odbor 

Určený 

počet 

žiakov 

Počet 

prihlásených 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

Prijatí 
Počet 

prihlásených 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

Prijatí 

5311 M 

farmaceutický 

laborant 

30 87 79 30 - - - 30 30 

5308 M 

zdravotnícky 

laborant 

30 72 70 30 - - - 30 30 

5312 M 

očný optik 
20 42 41 20 - - - 20 18 

5358 M 

zubný asistent 
20 94 86 20 - - - 20 20 
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Kritéria pre odbor diplomovaný rádiologický asistent 

 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 10. 5. 2022 schválila Kritériá pre prijímanie 

uchádzačov do I. ročníka 2-ročného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore 5333 Q 

diplomovaný rádiologický asistent pre školský rok 2022/2023, v súlade s § 69 zákona č. 245/2008 

Z.z., zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a 

doplnkov.  

Prijímacia skúška pozostávala z testov z biológie a fyziky. Maximálny počet bodov z 

každého testu bol 40 bodov. Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky bolo potrebné získať 

minimálne 12 bodov. 

 
Prijímacie konanie v roku 

2022 
1.kolo PS 2.kolo PS 

Počet 

potvrdení 

o 

nastúpení 

Reálny 

stav k 

15.9. Odbor 

Určený 

počet 

žiakov 

Počet 

prihlásených 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

Prijatí 
Počet 

prihlásených 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

Prijatí 

5333 Q 

dipl. rádiologický 

asistent 

15 12 9 9 5 4 4 13 13 

 
Kritéria pre odbor zubný technik 
 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 10. 5. 2022 schválila Kritériá pre prijímanie 

uchádzačov do I. ročníka 2-ročného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore 5310 N zubný 

technik pre školský rok 2022/2023, v súlade s § 69 zákona č. 245/2008 Z.z., zo dňa 22. mája 2008 o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z.z. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov.  

Prijímacia skúška pozostávala z testu z biológie a z talentovej skúšky. Maximálny počet 

bodov z testu bol 40 bodov. Talentová skúška pozostávala z modelovania a kreslenia podľa 

predlohy. Maximálny počet bodov za talentovú časť prijímacej skúšky bol 20 + 20 bodov. Na 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky bolo potrebné získať minimálne 12 bodov z testu,  12 bodov 

za kreslenie a 12 bodov za modelovanie. 

 
Prijímacie konanie v roku 

2022 
1.kolo PS 2.kolo PS 

Počet 

potvrdení 

o 

nastúpení 

Reálny 

stav k 

15.9. Odbor 

Určený 

počet 

žiakov 

Počet 

prihlásených 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

Prijatí 
Počet 

prihlásených 

Počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne 

Prijatí 

5310 N 

zubný technik 
15 33 30 15 - - - 15 14 
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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: 

 
1,99 1,68 1,83 1,80 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka 

za školu: 
87,60 51,51 44,75 59,34 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,37 0,12 0,07 0,15 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
87,23 51,39 44,68 59,19 
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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 Neklasif. Osprav. Neosprav. 

Študijné odbory 

Ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

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. 107 25 23,4 42 39,2 39 36,5 0 0 1 0,9 7071 66,1 9 0,1 

2. 99 24 24,2 32 32,3 43 43,5 0 0 0 0 6290 63,5 8 0,1 

3. 135 30 22,2 40 29,6 64 47,5 0 0 1 0,7 8124 60,2 27 0,2 

4. 95 31 32,6 31 32,6 33 34,8 0 0 0 0 6219 65,5 29 0,3 

Spolu 436 110 25,2 145 33,3 179 41,0 0 0 2 0,5 27704 63,5 73 0,2 

 

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

odboroch s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 

Tieto odbory na škole nie sú aktivované. 
 

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

odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 

Tieto odbory na škole nie sú aktivované. 
 

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

formách štúdia  

 

VOŠ denné – 2-ročné (DOM) 

 Prospech 
Vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

S vyznamenaním 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Osprav. Neosprav. 

Študijné odbory 

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. 30 28 93,3 2 6,7 0 0 0 0 183 6,1 0 0 

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

Spolu 30 28 93,3 2 6,7 0 0 0 0 183 6,1 0 0 
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VOŠ denné – 3-ročné (DRA) 

 Prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

S 

vyznamenaním 

Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Osprav. Neosprav. 

Študijné odbory 

Ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. - - - - - - - - - - - - - 

2. 16 3 18,8 5 31,3 8 50 0 0 1017 63,56 0 0 

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

Spolu 16 3 18,8 5 31,3 8 50 0 0 1017 63,56 0 0 

 

PKŠ denné – 2-ročné (ZT) 
 

Prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

S 

vyznamenaním 

Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Osprav. Neosprav. 

Študijné odbory 

Ročník 

Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. - - - - - - - - - - - - - 

2. 15 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0 511 34,07 3 0,2 

Spolu 15 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0 511 34,07 3 0,2 

 

 

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

 

Na škole nie sú aktivované učebné odbory, preto sa nekonajú ani záverečné skúšky. 

 

6. Výsledky maturitných skúšok v 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 
5304 M Asistent výživy 12 0 1 0 13 0 

5311 M Farmaceutický laborant 24 0 0 0 24 0 

5312 M Očný optik 16 0 2 0 18 0 

5308 M Zdravotnícky laborant 26 0 1 0 27 0 

5358 M Zubný asistent 13 0 0 0 13 0 

5310 N Zubný technik 15 0 0 0 15 0 

Spolu  107 0 4 0 111 0 

 

6.2 Externá časť MS  

 
Predmet Počet žiakov Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra 96 66, 9 

Anglický jazyk – B1 76 65, 2 

Anglický jazyk – B2 20 69, 3 
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6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 96 74, 44% 

Anglický jazyk – B1 76 66, 12% 

Anglický jazyk – B2 20 78, 42% 

 

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 

45 30 17 3 0 1, 77 

Anglický 

jazyk – B1 
32 25 19 0 0 1, 83 

Anglický 

jazyk – B2 
17 2 0 0 0 1,11 

TČ OZ 52 28 21 9 0 1,88 

PČ OZ 84 17 6 3 0 1, 35 

 

  

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

 

Absolventské skúšky sa v šk. roku 2021/2022 nekonali. 

 

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 

5304 M 

asistent výživy 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

pod číslom Z35074 

2013 OZdV zo dňa 

31.7.2013 s účinnosťou 

od 1. septembra 2013 

začínajúc 1.ročníkom. 

0,5 15 0,5 12 1 17 0,5 13 2,5 57 
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5311 M 

farmaceutický 

laborant 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

pod číslom Z34709- 

2013-OZdV 

zo dňa 30.7.2013 s 

účinnosťou od 1. 

1 30 1 28 1 24 1 24 4 106 

5312 M 

očný optik 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

pod číslom Z35380- 

2013-OZdV 

zo dňa 1.8.2013 s 

účinnosťou od 1. 

septembra 2013 

začínajúc 1. ročníkom 

0,5 15 0,5 15 1 24 1 18 3 72 

5308 M 

zdravotnícky laborant 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

pod číslom 35558- 

2013-OZdV zo dňa 

1.8.2013 s účinnosťou 

od 1. septembra. 2013 

začínajúc 1.ročníkom. 

1 30 1 29 2 49 1 28 5 136 

5358 M 

zubný asistent 

Vydalo Ministerstvo 

zdravotníctva 

Slovenskej republiky 

pod číslom Z35009- 

2013-OZdV 

zo dňa 30.7.2013 s 

účinnosťou od 1. 

septembra 2013 

začínajúc 1. ročníkom. 

1 18 1 19 1 24 0,5 13 3,5 74 

5310 N 

zubný technik 

Schválilo MZ SR pod č. 

Z-3186/1992-A/1 dňa 

17.6.1992 po dohode 

s MŠM aŠ pod č. 

4982/1992-21 dňa 

24.6.1992, s úč. od 

1.9.1992. 

0 0 1 16 0 0 0 0 1 16 

5333 Q 

diplomovaný 

rádiologický asistent 

Schválilo MZ SR pod č. 

SZS3274/1995 zo dňa 

9.8.1995 po dohode s MŠ 

SR pod č. 2761/1995-152 s 

úč.od 1.9.1995. 

0 0 1 17 0 0 0 0 1 17 

5335 Q 

diplomovaný 

optometrista 

OORZ-1661/97 a 

3117/1995- 152 
1 30 0 0 0 0 0 0 1 30 

Celkom 5 138 6 136 6 139 4 96 21 508 
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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 

5304 M 

asistent výživy 
7 2 0 4 0 13 

5308 M 

zdravotnícky 

laborant 

15 0 0 9 3 27 

5311 M 

farmaceutický 

laborant 

16 1 0 7 0 24 

5312 M 

očný optik 
9 1 0 5 3 18 

5358 M 

zubný asistent 
2 1 0 10 0 13 

5310 N 

zubný technik 
0 0 0 15 0 15 

Spolu počet 

žiakov 
49 5 0 50 6 110 

 

IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 nad 66 
Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 3 31 44 29 7 3 117 47,06 

z toho žien: 2 24 36 26 7 1 96 47,02 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 117 

z toho externých 78 

kvalifikovaných 117 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 2 

s 1. atestačnou skúškou 14 

s 2. atestačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou 10 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 4,3 



 - 18 - 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 31-40 41-50 51-60 60-65 nad 66 
Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 2 3 3 7 1 17 54,00 

Z toho žien: 1 1 3 3 5 1 14 54,07 

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 7 

so stredoškolským vzdelaním 10 

 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 
 

Predmety 

 

Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 104 104 100 0 0 

Cudzí jazyk 142 142 100 0 0 

Prírodovedné 90 90 100 0 0 

Odborné 483 449 93 34 7 

Spolu 819 785 98 34 7 

 

 

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov osvedčenia, certifikátu 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Funkčné vzdelávanie KU Ružomberok 

Osvedčenie o ukončení funkčného 

vzdelávania 3 

DPŠ SZU Bratislava -- 2 

Adaptačné vzdelávanie 

SZŠ Moyzesova 17, 

Košice 

Osvedčenie o ukončení adaptačného 

vzdelávania 2 

Inovačné vzdelávanie NIVAM Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní 1 

 

 

Plán profesijného rozvoja za šk. rok 2021/2022: 

V školskom roku 2021/2022 zabezpečovalo vyučovací proces 44 interných pedagogických 

zamestnancov, vrátane vedenia školy.  

Učitelia pravidelne hodnotia a zvyšujú kvalitu a efektivitu svojej práce. Pracujú na svojom 

osobnostnom raste a profesijnom rozvoji prostredníctvom celoživotného vzdelávania (účasťou na 

webinároch, školeniach, kurzoch, vzdelávacích aktivitách, ale aj štúdiom odbornej literatúry 

a konzultáciami s kolegami, či tvorbou aktivít a inováciou obsahu vzdelávania podľa POP na šk. 

rok 2021/2022). 

 

Súčasťou realizácie plánu profesijného rozvoja bolo: 
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Aktualizačné 

vzdelávanie 

-realizované Školským 

digitálnym koordinátorom (práca 

s EduPage, MS Teams a pod.) 

4.10. 2021 

5.10.2021 

20.12.2021 

6.7.2022 

interní pedagogickí 

zamestnanci 

Finančná gramotnosť 7.7.2022 

interní pedagogickí 

zamestnanci 

-v spolupráci s psychológmi 

z CPPPaP (zamerané na klímu 

školy) 

12.11.2021 

25.4.2022 

interní pedagogickí 

zamestnanci 

 

 

 

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

Vzdelávacie poukazy  

V školskom roku 2021/2022 bolo vydaných 508 vzdelávacích poukazov pre žiakov SZŠ, 

Moyzesova 17 Košice. Počet prijatých vzdelávacích poukazov bol 239. Na začiatku školského roku 

sme žiakom ponúkli nasledujúce krúžky (uvádzame počty žiakov, ktorí sa prihlásili): Svet buniek 

pod mikroskopom (28 ž.) – vedúca krúžku: RNDr. Henrieta Abdi; História optiky (30 ž.) – vedúci 

krúžku: Mgr. Andrej Slaninka; Krúžok umeleckých zručností (16 ž.) – vedúca krúžku: Mgr. Alena 

Kužmová; EKO – krúžok (13 ž.) – vedúca krúžku v I. polroku: RNDr. Hedviga Pálmaiová (v II. 

polroku bol krúžok neaktívny); Krúžok SOČ (10 ž.) – vedúca krúžku: RNDr. Viktória Stupáková, 

PhD.; Z každého rožka troška (17 ž.) – vedúca krúžku PaedDr. Blanka Bučková. Krúžková činnosť 

prebiehala aj v tomto šk.roku v obmedzenom režime z dôvodu pandemických opatrení ochorenia 

Covid-19, riadili sme sa Školským semaforom. 

 

Kultúrne poukazy boli vydané v počte 44 pedagogickým zamestnancom a v počte 508 žiakom.  

Ich využitie: kultúrne podujatia so zámerom zúčastňovať sa na kultúrnom živote. 

 

 

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

 

Názov aktivity Dátum Miesto 
DOD – SZŠ Moyzesova 17 26. 1. 2022 Online 

Kongres spoločnosti všeobecných 

lekárov SR 10. 9. – 13. 9. 2021 Šamorín – Čilistov 

Medici vzdelávali stredoškolákov 3.12.2021 

SZŠ Moyzesova 17; odvysielané 

v TV Markíza 

Dobrovoľnícka činnosť – DSS 

VIA LUX 1. 10. 2021 – 31.5. 2022 

DSS a ZpS VIA LUX, 

Andraščikova 2, Košice Barca 

Zbierka potravín pre OZ Maják 15. 12. – 17. 12. 2021 SZŠ Moyzesova 17 

DOD online (organizované KSK) 17.2. 2022 Online priestor 

Župné dni (Campus stredných 

škôl) 20. 5. 2022 Námestie MM v Košiciach 

Deň zdravia (organizované VšZP) 

– meranie zraku prístrojom 

visiotest 7. 4. 2022 VšZP Košice 
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XIII.  Informácie  o spolupráci školy 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 

Konzultácie 

s rodičmi žiakov 
priebežne online 

konzultácie 

o dištančnom 

vzdelávaní, 

správanie žiakov, 

hodnotenie 

Celá škola Spolupráca s rodičmi 

Stretnutie 

rodičov s TRU 
10. 9. 2021,  

20. 5. 2022 

prezenčne  

SZŠ, Moyzesova 

17, Košice 

informácie 

o vzdelávaní, 

správaní, žiakov, 

výsledky výchovno-

vzdelávacieho 

procesu, 

mimoškolské 

aktivity 

Celá škola Spolupráca s rodičmi 

 

 

 

XIV. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri zabezpečovaní 

výchovy a vzdelávania   

 

 

Názov aktivity 
Dátum 

realizácie 
Miesto Cieľ a zámer 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Župné dni 

Košice 
27.5.2022 Košice 

info o študijných 

odboroch školy 
20 žiakov prezentácia školy 

DOD 

Farmaceutické 

fakulty 

podľa ponuky online/prezenčne 
oboznámenie, nové 

informácie 
24 žiakov štúdium VŠ 

Ponuky práce na 

trhu 
14.1.2022 

 
Lekáreň Dr. Max 

možnosti 

zamestnania 
24 žiakov IV.FL informácie 

Prednášky Dr. 

Max 

14.10.2021,  

9. a 16.11.2021,  

2. a 12.12.2021 

online 
možnosti 

zamestnania 
24 žiakov informácie 

Prednášky firmy 

Essilor 
20.10.2021 

12.11.2021 
online okuliarové šošovky 

15 žiakov II.OO 

24 žiakov III.OO 
nové informácie 

Prednášky firmy 

Sagitta 
25.3.2022 SZŠ okuliarové šošovky 

15 žiakov II.OO 

24 žiakov III.OO 
nové informácie 
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Prednášky firmy 

Fokus 

10.11.2021 

23.3.2022 

4.5.2022 

SZŠ 
reklamácia, 

psychológia predaja 
18 žiakov IV.OO nové informácie 

Exkurzia UPJŠ 
8.6.2022 

10.6.2022 
UPJŠ 

chémia 

biofyzika 
26 žiakov II.ZL nové informácie 

Exkurzia UVLaF 
30.3.2022 

31.3.2022 
UVLaF 

imunochemické 

laboratórium 

49 žiakov  

III.ZLA 

a III.ZLB 

nové informácie 

Interaktívna 

prednáška 

„Mozog náš 

každodenný“ 

15.3.2022 RUVZ informácie 
110 žiakov        

I. ročníka 
výchovná činnosť 

Konferencia 

Readycon 
27 .10.2021 SAIDE trh práce 

29 žiakov  

III. ZLA 
nové informácie 

Prevencia 

rakoviny 
30.5.2022 

2.6.2022 
RUVZ dôležitosť prevencie 

110 žiakov        

I. ročníka 
nové informácie 

Virtuálny DOD 

UPJŠ 
5.11.2021 UPJŠ nové informácie 

96 žiakov 

 IV. ročníka 
štúdium na VŠ 

DOD PU Prešov 9.11.2021 FZO PU Prešov nové informácie 
96 žiakov 

 IV. ročníka 
štúdium na VŠ 

FF UK, ČR 8.11.2021 
online  - FFUK 

Hradec Králové 
nové informácie 

96 žiakov 

 IV. ročníka 
štúdium na VŠ 

Deň zdravia 7.4.2022 VšZP meranie zraku 24 žiakov III.OO 
skúsenosti a 

informácie 

Prevencia 

šikanovania 
1.6.2022 CPPPaP informácie 

99 žiakov  

II. ročníka 
výchovná činnosť 

Exkurzia 
12.5.2022 

23.5.2022 

24.5.2022 

Košická záchranka informácie 

29 žiakov 

 III. ZLA 

 20 žiakov  

III. ZLB 

výchovná činnosť 

Exkurzia v DSS 

VIA LUX 
8.6.2022 

DSS a ZpS 

Via-Lux Barca 
nové skúsenosti 

100 žiakov  

II. ročníka 
výchovná činnosť 

Medzinárodný 

deň tolerancie 
16.11. 2021 

26.11.2021 
CPPPaP 

zvyšovanie 

povedomia 

100 žiakov 

 I. ročníka 
výchovná činnosť 

Exkurzia UNLP 

OLVaS 
12.4.2022 UNLP Košice 

oboznámenie sa 

s povolaním AV 
17 žiakov nové informácie 

Exkurzia TUKE 
11.10.2021 

6.6.2022 
TUKE nové informácie 14 žiakov II. ZT 

biomedicínske 

inžinierstvo 

Košické dentálne 

dni 
6.- 7.4.2022 TUKE nové informácie 14 žiakov II. ZT nové informácie 
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Prednáška firmy 

Akacia – 

mikroflóra čriev 

22.4.2022 Akacia nové informácie 24 žiakov nové informácie 

Plastový odpad 13.5.2022 Kulturpark Košice nové informácie 27 žiakov výchovná činnosť 

Inzulínové 

pumpy 
19.5.2022 SZŠ nové informácie 30 žiakov nové informácie 

Prevencia 

obezity 

(prednáška) 

31.5.2022 RUVZ Košice 
rozšíriť a upevniť 

vedomosti 
12 žiakov prevencia obezity 

 

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

a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVVaŠ SR 

P.Č Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka a trieda 

Súťaž 

konaná dňa 
Krajská úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Olympiáda 

ľudských práv 
Ema Mitrová 

IV. FL 
10.2.2022 

Ema Mitrová – IV. FL 

23. miesto krajské kolo 
- - 

2. 

Olympiáda z 

anglického 

jazyka 

Školské kolo 

9 žiakov 

Okresné kolo 

23.11.2021 

13.1.2022 

Ema Mitrová IV. FL, 

4.miesto 
- - 

3. 
Biblická 

olympiáda 
Školské kolo – 6 ž. 

Okresné kolo – 3 ž. 

1.3.2022 

23.3.2022 

Okresné kolo – 3. miesto 

Lešková I.FL, Kandalíková 

I. ZL, Palenčárová I. AV/OO 
- - 

4. 

Olympiáda zo 

slovenského 

jazyka a 

literatúry 

Školské  kolo – 16 

žiakov 

10.12.2021 

online 
- - - 

5. SOČ 
Školské kolo 

8 žiakov 
3.3.2022 

Krajské  kolo 1.4.2022 

8 žiakov, 1. miesto S. 

Výrotek, 3. miesto M. 

Matošová,  M. Mihaliková 

26.-29.4.2022 S. 

Výrotek, M. Matošová, 

M.. Mihaliková – 

úspešní riešitelia 

- 

 

Iné súťaže 

P.Č Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

Súťaž konaná dňa 
Krajská       

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinár.

úroveň 

1. 
Hviezdoslavov 

Kubín 
15 žiakov 5.4.2022 - - - 

2. 
Code Week – 

týždeň kódovania 
žiaci I. a II. ročníka 

online 
18.-22.10.2021 - - - 

3. I - Bobor 100 žiakov školy 
9.11.2021 

11.11.2021 
- - - 

4. Súťaž Expert 42 žiakov školy 31.11.2021 - - - 

5. 

Klokan – 

matematická 

súťaž 

38 žiakov školy 
11.4.2022 

21.4.2021 
- - - 
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XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená.  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Traditional Sports for 

Integration 

And Equality in Europe 

Národná agentúra 

programu Erasmus+ 

pre vzdelávanie a 

odbornú prípravu 

30 476 € 0 € 

Projekt podporovaný 

EU v rámci 

programu Erasmus+ 

Projekt Vedieť viac - 

SEEDS 
Ľudské zdroje - - 

Interaktívne 

prednášky 

 

 

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022.  
 

V dňoch 9. 6., 13. 6., 14. 6. a 24. 6. 2022 bola vykonaná tematická inšpekcia č. 88008/2021-2022 

ŠIC v Košiciach. Predmetom ŠŠI bolo riadenie školy (ŠkVP, pedagogické riadenie, prijímanie 

žiakov na vzdelávanie) a podmienky výchovy a vzdelávania (personálne podmienky, podmienky na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole) v strednej odbornej škole. 

Klady: Škola má vypracovaný ŠkVP v súlade so ŠVP pred odborné vzdelávanie v stredných 

zdravotníckych školách vydanými MZ SR. Učebné plány jednotlivých ŠO akceptovali rámcové 

učebné plány. Uplatňované rozvrhy hodín korešpondovali so stanovenými UP školy. 

Pedagogická dokumentácia a dokumentácia školy súvisiaca s procesom výchovy a vzdelávania, 

organizáciou a riadením školy bola vyhotovená v súlade s platnými právnymi predpismi. Výkon 

štátnej správy v prvom stupni bol realizovaný v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Spolupráca vedenia školy so žiackou školskou radou bola ŠŠI hodnotená na dobrej úrovni.  

Vnútorný systém kontroly bol v súlade s Plánom vnútornej kontroly školy pre šk. rok 2021/2022, 

v ktorom boli konkrétne stanovené úlohy a kompetencie jednotlivých členov vedenia školy v oblasti 

kontroly a časový harmonogram jej realizácie. 

Pri prijímaní žiakov na vzdelávanie boli dodržané vopred stanovené kritériá, a tým aj objektivita 

organizácie a priebehu prijímacieho konania v šk. rokoch 2020/2021 a 2021/2022. 

Odbornosť všeobecného vzdelávania v čase kontroly bola školou zaistená v plnom rozsahu (100%). 

Celková odbornosť teoretického odborného vzdelávania a praktického vyučovania bola vo všetkých 

ŠO 4-ročného štúdia zabezpečená na požadovanej úrovni, t.j. nad 70% (zdravotnícky laborant 

95,20%, farmaceutický laborant 71,95%, očný optik 75,82%, zubný asistent 78,18%, asistent 

výživy 100%).  Odbornosť vyučovania v PKŠ zubný technik škola zabezpečila na 96,36% 

a v plnom rozsahu (100%) odbornosť vyučovania v odboroch VOŠ diplomovaný rádiologický 

asistent a diplomovaný optometrista. 

Základné pravidlá vnútorného režimu školy (zakotvené v Školskom poriadku, Organizačnom 

poriadku, Pracovnom poriadku a v dokumente Etický kódex zamestnanca) boli v súlade s právnymi 

predpismi. Najvyššie povolené počty žiakov v skupinách na hodinách praktickej výučby a na 

klinickej praxi boli dodržané v súlade s platným právnym predpisom. 

Nedostatky a ich odstránenie: ŠŠI uložila prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov týkajúcich sa zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na vyučovaní (dodržanie 

maximálneho počtu žiakov v skupine pri zabezpečení zastupovania neprítomných vyučujúcich), 

určenia formy prijímacej skúšky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

zohľadnení ich zdravotného znevýhodnenia, plnenia kvalifikačných predpokladov a požiadaviek 

pedagogickými zamestnancami.  
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Na základe vyplnenia dotazníkov o celkovej klíme školy internými pedagogickými zamestnancami 

z ich odpovedí vyplynula uzavretá klíma školy. ŠŠI odporučila uskutočniť analýzu príčin uzavretej 

klímy a prijať opatrenia na jej zlepšenie. 

Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť ŠIC Košice 

v termíne do 30. 5. 2023. 

 

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Vzhľadom na ukončenie prenájmu učební od Gymnázia Šrobárova v Košiciach a ukončenie 

pôsobenia spoločnosti synlab slovakia s.r.o. v budove Polikliniky na Mäsiarskej ulici v Košiciach, 

sme uzatvorili Zmluvu o výpožičke priestorov s KSK v budove Polikliniky na Mäsiarskej ulici. 

Uvedená výpožička bola uzatvorená v zmysle nariadenia RÚVZ, nakoľko kapacita v budove školy 

nezodpovedá počtu žiakov. 

Pre školský rok 2021/2022 sme mali prenajaté laboratórne priestory na prvom poschodí a 2 odborné 

učebne pre odbor ZuA na druhom poschodí. 

 

V školskom roku 2021/2022 v záujme zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pre 

žiakov škola zabezpečila nové učebné pomôcky a obnovu priestorov: 

 

- renovácia knižnice – podlaha, vymaľovanie priestorov, nové regály   5.204,33 € 

- nové šatňové skrinky pre žiakov                 74.147,40 € 

- interaktívne tabule (5 ks)         3.780,00 € 

- projektory (2 ks)          3.170,00 € 

- ESU Geometrická optika s 5-lúčovým laserom (5 ks)     3.006,00 € 

- figuríny pre nacvičovanie prvej pomoci        2.641,20 € 

- ručné brúsy pre očných optikov (6 ks)       3.400,02 € 

- vybavenie počítačových učební novými počítačmi              22.451,20 € 

- vynovenie priestorov – sekretariát, riaditeľňa, zástupcovňa (maľovanie, podlahy) 6.812,00 € 

 

Essilor Slovakia Bratislava naďalej zapožičiava škole bezšablónový brúsiaci automat typ KAPA, 

ktorý sa využíva na praktických cvičeniach v študijnom odbore očný optik (prístroj stojí 45.000 €). 

Zároveň nám poskytuje bezplatne prístroj Visiofe na zameriavanie šošoviek a bezplatne zapožičala 

Visiotest Alfa pre edukačné účely na zistenie kvality videnia. Zároveň škola bezplatne získala 

automatický analyzátor pre študijný odbor zdravotnícky laborant. 

 

Škola za posledné dva roky vo väčšej miere investuje do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sme 

držali krok s vývojom jednotlivých odborov a žiaci tak majú možnosť získať dostatočné informácie 

o najnovších technológiách. 
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XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 

 
Vybraný ukazovateľ r. 2021 v tis. (€) 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Z toho:  

 mzdy 

 odvody 

 energie, materiál a služby 

o  energie, vodné, stočné  

o  teplo 

o  výchovnovzdelávací proces 

1 871,860 

 

948,909 

376,445 

546,506 

13,645 

46,717 

221,809 

Prostriedky získané od iných fyzických a právnických osôb za prenájom 

priestorov a zariadenia školy 

0,389 

 
V roku 2021 škola získala: 

 

 na vzdelávacie poukazy finančné prostriedky v sume 8.166,00 € 

 príspevok na učebnice v sume 5.500,00 € 

 na materiálno-technické zabezpečenie pre telesnú výchovu v sume 500,00 € 

 príspevok na licenciu ASC Agendy v sume 599,00 € 

 
Čerpanie finančných prostriedkov   

Rada rodičov pri SZŠ Moyzesova 17, Košice v školskom roku 2021/2022  

Príjmová časť  suma 

na účte VÚB k 26. 9. 2022 12 775,12 

pokladňa/ hotovosť 968,91 

sponzorský príspevok 0 

2% daň 984,53 

príspevky rodičov ZRPŠ 10 555 

SPOLU: 12 508,40 

stav účtu k 24.09.2021 7 519,57 

Výdavková časť Skutočnosť 2021/2022 

VÚB Poplatky 212,68 

olympiády, SOČ, (KOŽAZ, EXPERT, LAB.A, Pragodent, BO) 1098,24 

exkurzie (Kežmarok, BA, Agrofarma) prednášky, besedy, kultúra+doprava 920,00 

projekty, poplatky za účasť napr. (Veľtrh Firiem, Konferencia TN) workshop 149,58 

Spoločenské podujatia - Majáles, Imatrikulácia, Disco 576,80 

šport, lyžiarsky výcvik 76,53 

knihy, odmeny pre študentov, občerstvenie 986,27 

maturity, rozlúčka (darčeky, kvety...) 2767,64 

deň učiteľov 393,30 

Slov. rada rodič. Združ., činnosť RR 80,00 

SPOLU: 7.261,04 
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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 

IT Fitnes test 

2022 
máj-jún 2022 online KSK 

I. až IV. ročník 

(442 žiakov) 

overenie vedomostí 

z IT a digitálne 

zručnosti 

Študentská 

kvapka krvi 
16.11.2021 Košice SČK 14 žiakov 

rozvoj občianskych 

kompetencií, ochrana 

života a zdravia 

Valentínska 

kvapka krvi 
8.3.2022 Košice SZŠ 29 žiakov 

rozvoj občianskych 

kompetencií, ochrana 

života a zdravia 

Charitatívna 

akcia 
22.- 30.9.2021 

15.-17.12.2021 
OZ Maják nádeje 

problematika soc. 

slabších rodín 

žiaci a učitelia 

školy 
finančná pomoc 

Dobrovoľnícka 

činnosť 
priebežne počas 

šk. roka  

DSS a ZpS 

Via-Lux Barca 
nové skúsenosti 

50 žiakov  

III. ročníka 
výchovná činnosť 

 

 

 

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Kožaz 20.9.-22.9. 2021 okolie Košíc SZŠ 
III. ročníka  

(130 žiakov) 

rozvoj pohybových 

aktivít 

Účelové 

cvičenie  

č. 1 – 4 

9.9.2021  

19.9.2021 

7.6.2022 

9.6.2022 

Košice SZŠ 
I. a II. ročníka 

(spolu 200 žiakov) 

rozvoj pohybových 

aktivít 

Nohejbalový 

turnaj chlapcov 
26.10.2021 

Hotelová 

akadémia 

Košice 

CVČ RCM Košice 5 žiakov 

športová súťaž, 

rozvoj pohybových 

zručností 

Nohejbalový 

turnaj dievčat 
28.3.2022 SOŠ Šaca CVČ RCM Košice 5 žiakov 

športová súťaž, 

rozvoj pohybových 

zručností 

Volejbalový 

turnaj 

zmiešaných 

družstiev 

20.4.2022 Košice SZŠ 70 žiakov 

športová súťaž, 

rozvoj pohybových 

zručností 
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Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

Traditional Sports 

for Integration and 

Equality in Europe 

1. 9. 2020 – 31. 8. 

2022 (predĺžený 

do 31.8.2023) 

- SZŠ 
I. a II. ročníka 

(200 žiakov) 

podporu vzdelávania, 

odbornej prípravy, 

mládeže a športu v 

Európe 

Prednáška 

„Predčasne 

narodené deti“ 

14.12.2021 SZŠ SZŠ žiaci SZŠ 

rozvoj občianskych 

kompetencií, ochrana 

života a zdravia 

ErasmusDays na 

Moyzeske   
14. a 15.10.2021 SZŠ SZŠ 

I. a II. ročníka 

(200 žiakov) 

viesť žiakov 

k ekologizácii 

dopravných 

prostriedkov 

Prednáška „Ako 

byť pripravený na 

vážny 

a dlhotrvajúci 

vzťah“ 

15.12.2021 SZŠ SZŠ žiaci SZŠ 

výchova k úcte, 

spolupatričnosti, 

zodpovednosti a 

morálnych vzťahov 

PEER program 
priebežne 10x 

počas šk. r. 

online SZŠ 

CPPPaP 
nové informácie 

vybraní žiaci  

I. a II. ročníka 
výchovná činnosť 

Úsmev ako dar 
december 2021 

máj 2022 
Košice SZŠ 20 žiakov 

rozvoj občianskych 

kompetencií, ochrana 

života a zdravia 

Svoj život si riadiš 

ty 
Online 16.12.2021 online 

SZŠ v spolupráci s 

RUVZ, KRPZ, 

CPPPaP 

žiaci I. ročníka 

(100 ž) 

rozvoj 

spoločenských, 

občianskych 

kompetencií, 

výchova k tolerancii 

a empatii 

Človek a jeho 

zdravie 

13.12.2021 

 

online SZŠ 

RUVZ, KRPZ, 

CPPPaP 

informácie 
120 žiakov      

  II. ročníka 
výchovná činnosť 

Návšteva knižnice 

v Litparku 

10.9.2021, 

6.4.2022, 

3.6.2022, 

10.6.2022, 

24.6.2022, 

27.6.2022 

Litpark Košice SZŠ 
I. a II. ročníka 

(153 žiakov) 

Oboznámenie sa s 

knižničným 

poriadkom, históriou, 

fondom knižnice 

Majáles 19.5.2022 SZŠ Košice SZŠ 300 žiakov zábava 

Pevnosť Moyzeska 28.6.2022 SZŠ SZŠ 300 žiakov zábava 
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Obchodovanie 

s ľuďmi 
23.-24.5.2022 

26.5.2022 

Cudzinecká 

polícia Košice 

rozpoznať 

nebezpečenstvo 

120 žiakov  

III. ročníka 
výchovná činnosť 

Exkurzia do 

Kežmarku 
17. a 24.5.2022 Kežmarok SZŠ 

139 žiakov  

(II. a III. ročníka) 

Spoznať a navštíviť 

evanjelické múzeum, 

kostoly a Kežmarský 

hrad 

Literárny 

workshop 
3.6.2022 Košice SZŠ 

99 žiakov  

II. ročníka 

Oboznámiť sa 

s pojmami literárnej 

vedy očami literárnej 

vedkyne 

 

Prednáška Vzťahy 

a hodnoty 

Mgr. Pavol Hudák 

6.6.2022 Košice SZŠ 
106 žiakov  

I. ročníka 

 

Výchova k správnym 

vzťahom a hodnotám 

vo vzťahoch 

Návšteva 

divadelného 

predstavenia Škola 

žien 

26.4.2022 Košice SZŠ 69 žiakov 

Návšteva realizácie 

reálneho 

dramatického umenia 

 
Žiacka školská rada (ŽŠR), neskôr Školský parlament, v šk. roka 2021/2022 aktívne spolupracovala 

s vedením školy, Radou rodičov aj s vyučujúcimi školy. Zorganizovali a zrealizovali voľby členov 

v ŽŠR. Aktívne komunikujú o pripravovaných aktivitách prostredníctvom sociálnej siete. Členovia 

sa pravidelne zapájali aj ako dobrovoľníci v rámci iných školských aktivít.  

Žiaci zrealizovali vo februári Valentínsku aktivitu – tvorbu pozdrav a kartičiek pre potešenie žiakov 

a vyučujúcich školy, pre žiakov bola zaujímavá aj akcia „Teplákový deň“ v marci.  

V spolupráci s vedením školy sa podieľali na zbierke potravín pre utečencov z Ukrajiny.  

Pri príležitosti Dňa učiteľov ručne vyrobili záložky do kníh a pripravili si kultúrny program pre 

učiteľov. Vytvorili tzv. knižný kútik pod názvom „Prečítaj, vráť, vymeň“. V máji prichystali 

a zabezpečili celoškolskú aktivitu v priestoroch školy s názvom „Majáles“ a na konci školského 

roka v spolupráci s vyučujúcimi akciu pre žiakov s názvom „Pevnosť Moyzeska“. Na mnohých 

akciách sa ako dobrovoľníci podieľali aj iní žiaci, ktorí neboli členmi školského parlamentu. 

 

 
 

Spracoval: Mgr. Eva Göblová, RNDr. Henrieta Abdi, Mgr. Veronika Jakubová, Ing. Jozef Klimo, 

Ing. Anna Gabštúrová, RNDr. Viktória Stupáková, Mgr. Milena Výrostová 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: 17. 10. 2022 

 

Vyjadrenie rady školy: 

Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 

 

 

 Schválenie KSK :  


