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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 

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

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

Kontaktné údaje školy 
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Certifikát kvality:  

 

 Stredná zdravotnícka škola bola preverená, certifikovaná a vyhovela požiadavkám ISO 

9001:2008 pre činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Získala certifikát s označením HU 

10/5247, ktorý je platný od 21. júla 2010 do 20. júla 2013. Recertifikácia bola uskutočnená 21.júla 

2013. Platnosť novej certifikácie s označením HU 10/5247 je do 20. júna 2016. 
 

 

 

I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

Materiálno – technické vybavenie školy 

Spádový región 

Kvalifikovaný a odborne zdatný pedagogický 

kolektív 

 

 

Slabé stránky: 

Slabá jazyková zdatnosť pedagogických 

zamestnancov 

Príležitosti: 

Trh EÚ 

Starnutie populácie 

Ohrozenie: 

Demografický vývoj 

Školská a zdravotnícka legislatíva 

 

 

 

 

 

Vízia školy : 

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach bude jedinou moderne vybavenou školou tohto 

typu v Zemplínskom regióne. Všetci jej zamestnanci budú plne kvalifikovaní, kreatívne využívajúci 

moderné IT. Škola bude produkovať absolventov plne uplatniteľných na trhu EÚ, ktorí budú 

jazykovo zdatní, komunikatívni, kooperujúci, proeurópsky orientovaní, zruční v IT, humanistickí 

a tolerantní.  

Vyhodnotenie:  
Počas celého šk. roka boli učebne pre výučbu odborných predmetov v št. odbore ZA a SA 

priebežne dopĺňané pomôckami a spotrebným materiálom. Bola zakúpená figurína starostlivosti 

o geriatrického pacienta, pre študijný odbor zdravotnícky záchranár  popáleninový balíček - 

COMBI TUBUS. Na začiatku šk. roka bola učebňa farmaceutickej chémie a analýzy liečiv 

doplnená o nové prístroje a zároveň sa priebežne dopĺňali odborné učebne surovinami, 

chemikáliami a spotrebným materiálom.  

Pre potreby úpravy fotografií bola zakúpená 1 licencia programu Zoner PhotoStudio 17, kniha 

„Programujeme pro Android“, USB čítačka pamäťových kariet, pamäťová karta.  

 

 

Poslanie školy: 

SZŠ v Michalovciach patrí medzi päť stredných zdravotníckych škôl Košického kraja. Ako 

jediná škola tohto druhu má v širokom regióne Zemplína nezastupiteľné miesto. V dennom štúdiu 

ponúka úplné stredné odborné zdravotnícke vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent, 

farmaceutický laborant  a  v odbore masér. Okrem toho ponúka vo večernej a diaľkovej forme 
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štúdium popri zamestnaní v jednoročnom odbore sanitár,  v dvojročnom a trojročnom odbore 

zdravotnícky asistent a trojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore zdravotnícky 

záchranár. Škola chce v tejto praxi pokračovať. Do budúcnosti ponúkať a zaraďovať ďalšie 

odbory, o ktoré bude na verejnosti záujem. V školskom roku 2015/16 škola už po štvrtýkrát  

otvorila odbor farmaceutický laborant. 

Vyhodnotenie:  

V tomto roku sa nám podarilo naplniť všetky uvedené odbory a formy vzdelávania tak, ako sme si 

ich naplánovali. 

 

 Zámery: 

Zámerom výchovno-vzdelávacieho procesu a činnosti školy je, aby v nej naši žiaci našli 

odpovede na svoje otázky, záujmy a aktivity. Škola je veľmi dobre vybavená učebnými 

pomôckami, veľkou telocvičňou, posilňovňou, viacúčelovým multifunkčným ihriskom s umelým 

povrchom, plážovým ihriskom, jedálňou, veľmi dobre zásobeným bufetom a možnosťou 

zabezpečenia ubytovania v domove mládeže. Odborné vyučovanie bolo zabezpečené v odborných 

učebniach školy a vo výučbových základniach zriadených v zdravotníckych, sociálnych 

a lekárenských zariadeniach. Klinická prax žiakov bola realizovaná v zmluvných zdravotníckych 

a sociálnych zariadeniach v regióne i mimo neho: 

 pre št. odbor zdravotnícky asistent, sanitár – NsP Š. Kukuru Michalovce, Zariadenie pre 

seniorov Michalovce,  

 pre št. odbor masér - NsP Š. Kukuru Michalovce, Zariadenie pre seniorov Michalovce, 

Anima – Domov sociálnych služieb Michalove, STOMROD Michalovce, Medical 

consulting Michalovce, NsP Trebišov, NsP Vranov nad Topľou, NsP A. Leheňa 

Humenné,  Bardejovské kúpele, Kúpele Lučivná, Piešťany, Kúpele Číž, Kúpele Štós,  

 pre št. odbor farmaceutický laborant – lekárne Amara, Sanamus, Calendulla, Nezábudka, 

Kamilka, Idea, Dr. Max, Medipharm, Schneider v Michalovciach, lekárne Primulka, 

Tilia, Alba Sobrance, lekáreň Centrum Vranov nad Topľou, lekáreň Mária Humenné, Pri 

kaštieli Humenné, lekáreň Apis Trebišov, 

 pre št. odbor zdravotnícky záchranár – NsP Š. Kukuru Michalovce, KE- záchranka, KOS 

OS SR Košice. 

 

Aktívne pracovala žiacka školská rada. Jej činnosť bola zameraná práve na prenos 

svojich potrieb a požiadaviek na pedagogický zbor a vedenie školy.  

      Našim strategickým cieľom je budovať školu na partnerskom princípe na všetkých 

úrovniach, vzájomne sa rešpektujúcich jednotlivcov s príslušnými kompetenciami 

a zodpovednosťou.    

Vyhodnotenie:  

V školskom roku 2015/2016 sme do zrekonštruovaných odborných učební pre študijný odbor 

farmaceutický laborant a zdravotnícky asistent doplnili súbor špeciálnych učebných pomôcok, 

zrekonštruovali sme učebňu pre vyučovanie odborných predmetov v študijnom odbore 

zdravotnícky asistent. 

 

 

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

 

Hlavnými cieľmi školy boli:  

1. Nepretržite zlepšovať, zdokonaľovať kvalitu vyučovacieho procesu. Vo vyučovacom 

procese používať aktivizujúce metódy, uplatňovať humanistický prístup k žiakom. Žiakov 

motivovať, umožňovať im samostatnú, tvorivú prácu, permanentne realizovať spätnú 

väzbu, aplikovať kooperatívne, projektové i problémové vyučovanie. Škola vytvorí 



 - 6 - 

podmienky organizačné, personálne, materiálno-technické, ktoré budú zárukou pre 

úspešné realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

      Vyhodnotenie: 
Vyučujúci sa snažili dať žiakom základné poznatky v každom predmete, žiakov viedli 

k sebavzdelávaniu. Používali pri vyučovaní metódy, formy, súbor učebných pomôcok, didaktickú 

techniku, audiovizuálne pomôcky, ktorými sa snažili dosiahnuť vytýčený cieľ a rozvíjanie 

samostatne tvorivej schopnosti žiakov. Využitím množstva didaktickej techniky a učebných 

pomôcok  prispievali k podnetnému priebehu vyučovacieho procesu. V procese výučby sa využívali 

IKT. Žiaci sa zúčastňovali tematických exkurzií na doplnenie prebraných tém. Táto forma 

doplnenia obsahu výučby odborných  a  všeobecno – vzdelávacích predmetov sa osvedčila.  

V priebehu školského roka sme venovali pozornosť na vyučovacích a triednických hodinách 

environmentálnej problematike, výchove k manželstvu a rodičovstvu, prevencie xenofóbie, rasizmu 

a diskriminácie, primárnej protidrogovej prevencii, finančnej gramotnosti, racionálnej výžive 

a modernému životnému štýlu, dodržiavaniu ľudských práv.  

Počas celého školského roka boli výchova a vzdelávanie orientované na utváranie systému 

hodnôt človeka, kde sa do popredia kládla dôstojnosť človeka s prejavením úcty k sebe 

a pozitívnym vzťahom k okoliu, vedeniu žiakov k humánnemu a etickému prístupu k chorým. 

Individuálne bola venovaná pozornosť slabo prospievajúcim, problémovým žiakom, ale aj 

podporovanie talentovaných žiakov.  

 

2. Pripraviť aktivitu - Deň Strednej zdravotníckej školy Michalovce 

      Vyhodnotenie: 

5. ročník Dňa SZŠ sa konal 24. 9. 2015 na Námestí osloboditeľov. Študenti pod vedením 

vyučujúcich odborných predmetov prezentovali jednotlivé študijné odbory a poskytovali širokej 

verejnosti meranie TK, glykémie, CO2 vo vydychovanom vzduchu,  BMI, masáže. 

 

3. Oprava fasády hlavnej budovy. 

      Vyhodnotenie:  

       Ide o dlhodobý  cieľ, s opravou sa počíta v ďalšom období. 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh školy v oblastiach vyplývajúcich z plánu práce školy:  

 

 
1. V oblasti zvyšovania kvality vzdelávania a výchovy žiakov 
Výchovno – vzdelávací proces 

V oblasti vzdelávacích výsledkov sa problémy najčastejšie týkali dosahovania horších 

študijných výsledkov, resp. neprospievania žiakov. 

Úroveň vedomostí, zručností a návykov možno na základe študijných výsledkov hodnotiť ako 

priemernú. 

 

V I. polroku dosiahli žiaci v jednotlivých predmetoch  nasledovné priemery: 

- za spoločensko-vedné predmety: SJL: 2,29 ANJ: 2,26 NEJ: 2,20  

- za prírodovedné predmety: MAT: 1,9  BIO: 1,5 

- z odborných predmetov: ZOA: 2,0 ANF:2,14 OAD: 1,5 FYT: 2,57, MAS: 2,28 

- z medicínskych predmetov:ZKC:1,99 URM : 1,4 

 

V II. polroku dosiahli žiaci v jednotlivých predmetoch  nasledovné priemery: 

- za spoločensko-vedné predmety: SJL:2,25  ANJ:2,21 NEJ: 2,19 

- za prírodovedné predmety: MAT: 1,77 BIO:1,75 
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- z odborných predmetov: ZOA:1,98 ANF:2,34 OAD:1,29 FYT:2,57, MAS:2,43, 

MFC:2,20 

- z medicínskych predmetov: ZKC:1,75 URM:1,90 

V tejto oblasti vedomosti je potrebné naďalej zvyšovať úroveň dosiahnutých výsledkov. Vo 

vyučovaní cudzích jazykov treba u žiakov rozvíjať i naďalej komunikačné zručnosti a viesť ich vo 

všetkých predmetoch k dôkladnej príprave na vyučovanie a maturitnú skúšku. Na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry je potrebné viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej 

slovenskej klasickej a modernej literatúry. Rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať 

a argumentovať v písomných aj ústnych prejavoch. 

 

Mimoškolská činnosť a projekty  

Žiaci sa zapájali do súťaží, olympiád, projektov, zúčastňovali sa na aktivitách  

organizovaných školou – stužková slávnosť, divadelné a koncertné predstavenia, pracovali 

v organizácii MSČK, podieľali sa na humanitárnych zbierkach, reprezentovali školu na rôznych 

súťažiach škôl. Naďalej je potrebné zapájať žiakov do súťaží, SOČ.  

Žiaci navštevovali  krúžky záujmovej činnosti. V danej oblasti je potrebné naďalej 

motivovať a podporiť záujem žiakov o  krúžkovú činnosť. 

 

Tematicko-poznávací  pobyt v Londýne 

      V dňoch od 13. 6. – 19. 6. 2016 sa vyučujúce ANJ (A. Kӧverová, Ľ. Chovancová, A. 

Majerčáková) zúčastnili spolu s 25 žiakmi našej školy (I.ZA, I.M, I.FL, II.M, II.FL) tematicko- 

poznávacieho zájazdu do Londýna - hlavného mesta UK. 

      Tieto výlety sú v posledných rokoch medzi žiakmi SŠ veľmi obľúbené, pretože im 

poskytujú jedinečnú možnosť spoznávať reálie anglicky hovoriacich krajín a jazyk, ktorý je jedným 

z povinných predmetov ich maturitnej skúšky. Preto sme aj v tomto školskom roku využili ponuku  

CK FIFO TOUR Košice a zrealizovali sme zaujímavý výlet. Všetky reálie a historické miesta 

Londýna podľa programu CK FIFO uvádzame v prílohe ako aj menný zoznam žiakov, ktorí sa 

zúčastnili pobytu v Londýne. 

 

PROJEKT   „Výchova k zodpovednému rodičovstvu“  

 Pripravil sa projekt „Výchova k zodpovednému rodičovstvu“. Cieľovou skupinou sú 

študenti Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, odbor zdravotnícky asistent – 1.- 4. ročník, 

masér 1.-2. ročník, farmaceutický laborant 1.-2. ročník.  Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie 

takých schopností, znalostí a hodnotových postojov, ktoré by umožnili žiakom byť pripravení na 

pracovný i mimopracovný život ako člena fungujúcej rodiny. Projekt je zameraný na nadobudnutie 

základných vedomostí a postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s morálkou 

našej spoločnosti, ako aj najnovšími vedeckými poznatkami tak, aby sa  rozvinul jeho potenciál pre 

osobnostné zrenie a stal sa jedinečnou, samostatnou, nezávislou a tvorivou osobnosťou.  

    

Odborná stáž žiakov v krajinách EÚ 

Uskutočnil sa výmenný pobyt 8 žiakov št. odboru ZA medzi SZŠ Michalovce a SZŠ 

Pardubice s cieľom motivovať žiakov k štúdiu. Žiaci mali možnosť vidieť vyučovanie, pracoviská 

klinickej praxe, zúčastniť sa seminárov zameraných na postoj k ľuďom s duševných ochorením 

/Michalovce/ nevidiacich /Pardubice/.   

 

Celoročne škola spolupracovala s týmito organizáciami: 

- SČK Michalovce 

- Zväz diabetikov Slovenska 

- Únia zrakovo postihnutých a slabozrakých občanov Michalovce 
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- Liga za duševné zdravie 

- Liga proti rakovine Michalovce 

- Zväz zdravotne postihnutých občanov 

- Azylový dom Michalovce 

- Združenie duševne postihnutých občanov – Integra o.z. Michalovce 

- ILKO Klub stomikov Michalovce 

- ZŠ Zalužice  

- Mesto Michalovce 

- Hematologicko-transfúziologické oddelenie NsP Štefana Kukuru Michalovce a.s. 

- ZŠ v Michalovciach 

 

V rámci žiackej školskej rady sa konali rôzne podujatia a súťaže: 

- akcia ,,My sa práce nebojíme a náš park si vyčistíme“ – spolupráca s TaZS mesta 

Michalovce - upratovanie mestského parku,  

- vianočný jarmok, 

- vianočná akadémia, 

- imatrikulácia žiakov prvých ročníkov, 

- súťaž ,,Najviac sedím v lavici“,  

- študentský ples ,,Zdravoťák“, 

- výzdoba školy – rozlúčka so žiakmi štvrtých ročníkov, 

- súťaž ,,Šatňa plná čistoty“, 

- akcia „Knižná búdka“, 

- kultúrny program pri príležitosti Dňa učiteľov 

- najkrajšie vyzdobená trieda „Valentín“ 

 

2.  V oblasti zvyšovania kvality vyučovacieho procesu 
Do vyučovacieho procesu sme zavádzali IKT,  na webovej stránke školy sme propagovali oblasť 

zdravého životného štýlu, pokračovali sme v realizácii účelového cvičenia a samostatného kurzu 

- Kurz ochrany života a zdravia, aktivity sa realizovali v oblasti ENV, PPP, výchovného 

poradenstva, VMaR. Realizovali sa úlohy v oblasti BOZP, plánovali sa a uskutočnili sa 

exkurzie.  

 

3. V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov – vedenie školy umožnilo  

zamestnancom pokračovať v ďalšom vzdelávaní.  

 

4. V oblasti koncepcie rozvoja práce s mládežou KSK a športu – zapájali sme žiakov do 

športových súťaží. 

 

5. Oblasť kreatívnej ekonomiky 

 

      Mimoškolské aktivity, ktoré podporujú vzdelávanie pre oblasť kreatívnej ekonomiky :  
 

PROJEKT DOROTKA A JEJ KAMARÁTI 
Prednášky - základy prvej pomoci pre deti materských škôl – žiaci školy, odovzdávali 

deťom materských škôl základy prvej pomoci hravou formou. Prednášky sa realizovali 1x mesačne 

v 4 MŠ  v meste Michalovce. 
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DEŇ STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY 
5. ročník Dňa SZŠ sa konal 24. 9. 2015 na Námestí osloboditeľov. Študenti pod vedením 

vyučujúcich odborných predmetov prezentovali jednotlivé študijné odbory a poskytovali širokej 

verejnosti meranie TK, glykémie, CO2 vo vydychovanom vzduchu BMI, masáže. 

VEREJNÉ ZBIERKY:  

 DEŇ JABĹK – 16. 10. 2015, zúčastnilo sa 6 žiakov, zbierka sa konala v centre mesta 

Michalovce. Finančnú zbierku organizuje Liga proti rakovine. 

 

 DEŇ DIABETIKOV – 26. 11. 2015 až 22. 12. 2015 - 74 žiakov Strednej zdravotníckej 

školy v Michalovciach. Zbierka sa konala v obchodnom dome TESCO Michalovce, v dňoch 

štvrtok, piatok, sobota a nedeľa. Žiaci boli rozdelení do dvojíc v  presne určenom čase 

v popoludňajších hodinách. 

 

 16. 10. 2015 sa v priestoroch našej školy konala POTRAVINOVÁ ZBIERKA, na ktorej sa 

aktívne zúčastnili žiaci a učitelia Strednej zdravotníckej školy. Potraviny boli rozdelené na 2 

časti a odovzdané do Azylového domu v Michalovciach a o.z. INTEGRA Michalovce.  

 

 DEŇ NARCISOV – 15. 04. 2016 - 88 žiakov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach 

navštívilo 44 obcí Zemplína, jedna dvojica mala na starosti priestory našej školy. Žiaci 

našej školy spoločne vyzbierali finančnú čiastku 2515,63 € a odovzdali ju Lige proti 

rakovine v Michalovciach, Onkologickému oddeleniu, NsP Š. Kukuru Michalovce, a. s. 

 

 10. 05. a 12. 05. 2016 sa uskutočnila verejná zbierka Slovenského červeného kríža 

v meste Michalovce, ktorej sa zúčastnili žiaci I.FL a žiaci I.M. 

 

ZDRAVOTNÍCKE HLIADKY NA RÔZNYCH PODUJATIACH 

 17.9. 2015 sa 4 žiačky III.ZA zúčastnili ako hliadka PP na akcii MOSTY BEZ BARIÉR  

v Pribeniku.  

 02.02.2016 sa žiaci III.ZA zúčastnili akcie – Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale 

 04.02.2016 sa žiaci III.ZB zúčastnili akcie – Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale 

 09.06.2016 sa žiaci zúčastnili akcie MŠO – ZŠ kolektívne športy 

 10.06. 2016 sa žiaci I.ZA zúčastnili na akcii SOS – OC Zemplín 

 14. a 15.06.2016 sa žiaci II. ZA a II. ZB zúčastnili ako hliadka PP na  Majstrovstvách 

Slovenska vo futbale. 

 

DARCOVSTVO KRVI 
 20.11.2015 sa uskutočnila ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, na ktorej sa zúčastnilo 20 

žiakov našej školy. Cieľom bolo podporiť humánny prístup žiakov v problematike 

darcovstva krvi. Do akcie sa zapojili žiaci 3. – 4. ročníkov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov 

a splnili kritériá darcovstva. 

 V dňoch 01.03.2016 a 03.03.2016 a 04.03.2016 sa uskutočnila VALENTÍNSKA KVAPKA 

KRVI, na ktorej sa zúčastnilo 44 žiakov denného štúdia a 6 žiakov externého štúdia z našej 

školy. Cieľom bolo podporiť humánny prístup žiakov v problematike darcovstva krvi. 

 

MERANIE GLYKÉMIE, MERANIE TK A MASÁŽE 
 Dňa 18.9.2015  sa 2 žiačky zúčastnili ako hliadka PP na akcii SPP, kde merali hladinu 

glykémie a krvný tlak.  

 Dňa 22.09.2015 sa uskutočnila aktivita Zväzu diabetikov Slovenska, za účelom prevencie 

vzniku diabetes mellitus medzi širokou verejnosťou. Na základných školách / I.ZŠ, II.ZŠ, 
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V.ZŠ, VI.ZŠ, VIII.ZŠ / sa merala hladina glykémie. Akcie sa zúčastnili žiaci III.ZA a IV.ZB 

triedy spolu 10 žiačok. 

 Dňa 26.09.2015 sa v MsKS Michalovce uskutočnila konferencia Zväzu diabetikov 

Slovenska. Žiaci zo IV.ZA merali hladinu cukru v krvi a krvný tlak.  

 V dňoch od 15.10.2015 do 20.10.2015 sa uskutočnilo meranie Glykémie a TK v ZEKONE. 

Akcie sa zúčastnili spolu 4 žiačky z III.ZA , III.ZB, IV.ZA a IV.ZB triedy. 

 30.05. – 03.06.2016 sa žiaci zúčastnili akcie Klub zdravotne postihnutých občanov 

Slovenska a týždeň pre verejnosť. 

 

VÝPOMOC ŽIAKOV NA RÔZNYCH SÚŤAŽIACH A AKCIÁCH 

 Dňa 27.11.2015 sa konala schôdza Stomikov v NsP Š. Kukuru Michalovce. Žiaci z našej 

školy sa zúčastnili ako výpomoc pri organizácii v počte 5 žiačok z I.ZA a I.FL,  program 

zabezpečilo 7 žiačok z našej školy z I.ZA, I.FL a III.ZA. 

 Dňa 4.12.2015 sa v našej škole uskutočnil predaj výrobkov INTEGRA o.z. 

 27.05.2016 sa žiaci II.ZA a II.ZB zúčastnili ako výpomoc na okresnej súťaži DMZ – ZŠ na 

ul. J.  Švermu v Michalovciach, tejto akcie sa zúčastnilo 8 študentov SZŠ Michalovce 

 20.05.2016 sa 3 žiaci z I.ZA zúčastnili na výpomoci pri ukážkach a súťaži na akcii Deň 

rodiny konanej na námestí mesta Michalovce. 

 13.05.2016 žiaci III. ZA vypomáhali a pripravili si aj krátky kultúrny program na výročnej 

schôdzi ILKO Klubu stomikov Michalovce. 

 31.05.2016 sa žiaci zúčastnili na akcii MDD – VI.ZŠ Michalovce. 

 

UKÁŽKY PRVEJ POMOCI A PROTIDROGOVÁ PREVENCIA NA ZŠ 

 28.04.2016 žiaci II.ZA a II.ZB prezentovali žiakom na základnej škole v Zalužiciach 

protidrogovú prevenciu a tiež im predviedli ukážky prvej pomoci / KPR, zlomeniny.... / Pri 

práci používali PC s PPT prezentáciou, dataprojektor, modely a názorný obrazový materiál. 

 12.06.2016 žiačky III.ZA prezentovali SZŠ na akcii Deň detí vo Vyšných Remetoch, deťom 

predviedli ukážky prvej pomoci / KPR, zlomeniny.../ meranie krvného tlaku, meranie hladiny 

glykémie 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ   
Deň otvorených dverí sa konal v našej škole dňa 20.10.2015  a zároveň v priestoroch GPH 

v Michalovciach prebehla akcia „SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA – príležitosť k úspechu“. 

Tieto akcie boli zamerané na informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach 

štúdia na stredných školách. Možnosť návštevy školy využili žiaci a rodičia nielen z nášho, ale aj zo 

susedných okresov. 

 

AUTOSALÓN 
Prezentácia školy (ukážky prvej pomoci, meranie TK, orientačné zisťovanie krvnej skupiny, 

meranie glykémie) 5.-6.11.2015. 

 

VIANOĆNÝ JARMOK  
18.12.2015 – žiaci školy si pripravili ručne vyrobené výrobky, ktoré predávali na 

„vianočnom jarmoku“ v priestoroch školy. Získané finančné prostriedky putovali do triedneho 

fondu.  

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  
 Od 30.05.2016 do 3.06.2016 sa žiaci aktívne zúčastnili akcie Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých „Deň otvorených dverí“, na ktorej merali krvný tlak, merali hladinu cukru v krvi 

a poskytovali masáže dôchodcom.  
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KURZ  PRVEJ POMOCI  
V  škole pedagógovia realizujú kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičský preukaz. 

 

AKCIA „ČAJ PRE ZDRAVIE”  

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa oslavuje 11.2., sa v priebehu februára 2016 

realizovala v našej školskej jedálni akcia „Čaj pre zdravie” z našej bylinkovej lekárne. V rámci tejto 

akcie sa v našej školskej jedálni k obedu podávali bylinkové čaje. Bylinkové čaje sme podávali 

nesladené, ale aj ochutené medom. Podávali sme čaj z mäty piepornej, zo šalvie lekárskej, 

z medovky lekárskej.  

 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S ONKO KLUBOM VENUŠA  
Klub Venuša v Michalovciach združuje onkologické pacientky a ženy, ktoré vyhrali nad 

rakovinou a snažia sa vyrovnať s následkami tejto zákernej choroby. Na základe ich požiadavky 

sme v priestoroch školy v utorky bezplatne aplikovali pre členky tohto klubu lekárom naordinovanú 

klasickú masáž. Masáže vykonávali žiačky z III.M triedy. Vzhľadom k pozitívnym ohlasom, nás 

klub Venuša požiadal o spoluprácu aj v budúcom šk. roku. 

 

Ako škola neposkytujeme štúdium v odboroch zameraných na oblasť kreatívneho priemyslu. 

V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu a pri tvorbe propagačného materiálu na prezentáciu 

školy, poskytovanie služieb – aktivít masáží, prednášok o prvej pomoci, zdravého životného štýlu, 

praktických zručností a odborností pri meraní krvného tlaku, glykémie, krvnej skupiny, celkovej 

hmotnosti tela sme využívali súbor odborných pomôcok, interaktívnu tabuľu, PC, notebooky, 

dataprojektory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 12 - 

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

vzdelávacími potrebami ( údaje sú uvádzané k 15.9.2015) 

 
 Počet žiakov školy spolu 640 

 Z toho dievčat 314 

 Počet tried spolu 26 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 405 

 Z toho dievčat 314 

 Počet tried denného štúdia 16 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 235 

 Z toho dievčat 168 

 Počet tried v externej forme štúdia 10 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 235 

 Z toho dievčat 168 

 Počet tried večernej formy štúdia 10 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 0 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 21 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 11 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 12 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

1 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 19 

m) Iný dôvod zmeny 0 
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

 

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016 pre študijný odbor  - 

zdravotnícky asistent a farmaceutický laborant. 

 

V súlade s §65 ods.2 zákona č.245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní 

v pedagogickej rade dňa 26. 01. 2015 zverejňujeme podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 

študijného odboru FARMACEUTICKÝ LABORANT a ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT pre 

školský rok 2016/2017. Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača o uvedený študijný odbor sú: 

vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok.  

V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného 

MZ SR študijný odbor 5356 M  zdravotnícky asistent  pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 

30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom a v zmysle Štátneho 

vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR študijný odbor 5311 

M farmaceutický laborant, pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom. Do uvedených študijných odborov nemôžu byť prijatí 

uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo 

ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, 

autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. 

 

1. Stanovenie výkonov pre školský rok 2016/2017: 

 Študijné odbory  Kód  Počet tried  

Farmaceutický laborant 5311 M  1. trieda 

Zdravotnícky asistent 5356 M  2. triedy 

 

2. Termíny konania prijímacej skúšky: 1. kolo prijímacej skúšky 

   1. termín – 09. máj 2016 

 2. termín – 12. máj 2016  

 

3. Prijímacia skúška:  

 

Profilové predmety: 

Študijné odbory  Kód  Profilové predmety 

Farmaceutický laborant 5311  M  SJ,  CH 

Zdravotnícky asistent 5356  M  SJ,  BIO 

  

Forma prijímacej skúšky:  
písomná skúška z profilových predmetov  

a)  prvý profilový predmet  – 45 minút,  

b) druhý profilový predmet – 45 minút  

 

Rozsah a obsah prijímacej skúšky:  

je vymedzený vzdelávacími štandardami profilových predmetov štátneho vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v základnej škole. 

Úspešnosť na prijímacej skúške  
Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak : 

 vykoná prijímaciu skúšku z prvého profilového predmetu s úspešnosťou minimálne 30% a  

 vykoná prijímaciu skúšku z druhého profilového predmetu s úspešnosťou minimálne 30%  
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4. Pridelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia:  

 z prvého profilového predmetu prijímacej skúšky môže uchádzač získať max. 60 b.,   

 z druhého profilového predmetu prijímacej skúšky z CH môže uchádzač získať max. 60 b., 

resp. z BIO max. 60 b.   

 za veľmi dobré správanie na konci 6. až 8. roč. a na polrok v 9. roč. získava žiak 20 b. 

5. Kritériá pre prijatie:  
a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy,  

b) úspešne vykonať prijímaciu skúšku,  

c) byť zdravotne spôsobilý v zmysle ŠVP, 

d) vykonať zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy,  

e) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov,  

 v prípade rovnakého počtu bodov v prijímacom konaní bude uprednostnený žiak, ktorý 

dosiahol vyšší počet bodov z druhého profilového predmetu ( BIO, res. CH). 

 v ďalšom bude uprednostnený žiak, ktorý má lepší študijný priemer za 6. až 8. ročník na 

konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok bez výchovných predmetov,  

 v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať vyššie percento úspešnosti monitoru 9 z druhého 

profilového predmetu.  

6. Kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky:  
bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 

deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 

90% a v bode 5. spĺňa kritériá písmeno a),c) a d).  

  

Podmienky prijímacieho konania  pre školský rok 2015/2016 pre študijný odbor - masér 

 

V súlade s §65 ods.2 zákona č.245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní 

v pedagogickej rade dňa 25. januára 2016 zverejňujeme podmienky prijímacieho konania do 1. 

ročníka študijného odboru MASÉR pre školský rok 2016/2017. Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre 

uchádzača o uvedený študijný odbor sú: vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní 

preventívnych prehliadok.  

V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie v SZŠ schváleného MZ 

SR pod č. Z34982-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 do uvedených študijných odborov nemôžu byť 

prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie 

alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo 

správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. 

 

1. Študijný odbor: 5370 M masér 

2. Druh štúdia: denné štvorročné 

3. Počet otváraných tried: jedna trieda 

Termín prijímacej skúšky: 

-  talentová skúška na overenie fyzickej zdatnosti a pohybových schopností, vrátane plávania 

– 31. marec 2016 (štvrtok) 

- písomná časť – 31. marec 2016 (štvrtok) 

4. Forma prijímacej skúšky 

- talentová skúška na overenie fyzickej zdatnosti a pohybových schopností, vrátane plávania 

- písomná/test – slovenský jazyk a literatúra, biológia 

5. Talentová skúška 
Predmet: skúška je zameraná na overenie fyzickej zdatnosti a pohybových schopností, 

vrátane plávania  

Obsah: talentová skúšky pozostáva z dvoch častí: 
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a) Overenie fyzickej zdatnosti a pohybových schopností: 

-  člnkový beh (4x10 m) – do 14 sekúnd – 3 body, od 15 do 18 sekúnd – 2 body, 19 a viac   

sekúnd – 1 bod 

-  kľuky – chlapci – 10 a viac opakovaní – 3 body, 6 až 8 opakovaní – 2 body, 5 a menej 

opakovaní – 1 bod 

- dievčatá – 5 a viac opakovaní – 3 body, 3,4 opakovania – 2 body, 1,2 opakovanie – 1 bod 

- ľah – sed – 30 a viac opakovaní za 1 minútu – 3 body, od 25 do 50 opakovaní za 1 minút - 

2 body, do 20 opakovaní za 1 minútu – 1 bod 

Hodnotenie: uchádzač môže získať za každú úlohu maximálne 3b, spolu 9b.  

Za úspešné vykonanie tejto časti prijímacej skúšky sa považuje získanie minimálne 3b. 

b) Overenie základnej plaveckej spôsobilosti 

Hodnotenie: vyhovel, ak preukáže zvládnutie základnej plaveckej spôsobilosti 

Za úspešné zvládnutie talentovej časti sa považuje, ak uchádzač vyhovel v obidvoch jej častiach. 

6. Písomná časť prijímacej skúšky 

1.profilový predmet: biológia 

Obsah:  učivo 7. ročníka základnej školy s dôrazom na biológiu človeka 

Čas trvania: 45 minút 

Hodnotenie skúšky: v teste z biológie môže získať maximálne 60b. Pre úspešné vykonanie 

prijímacej skúšky je potrebné získať minimálne 18b. z biológie, t.j. 30% úspešnosť. Za prospech z 

biológie na konci 6. až  8. ročníka a na polroka 9. ročníka ak bol klasifikovaný vždy známkou 

dobrý  a lepšie získava 18b.  

2.profilový predmet: slovenský jazyk a literatúra 

Obsah: slovenský jazyk a literatúra - učivo 5. – 9.  ročníka základnej školy  

Čas trvania: 45 minút 

Hodnotenie skúšky: v teste zo slovenského jazyka a literatúry môže získať maximálne 60b. 

Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať minimálne 18b. zo slovenského jazyka 

a literatúry, t.j. 30% úspešnosť. Za prospech zo slovenského jazyka a literatúry na konci 6. až  8. 

ročníka a na polroka 9. ročníka, ak bol klasifikovaný vždy známkou dobrý a lepšie získava 18b.  

 

Za prospech zo správania na konci 6. až  8. ročníka a na polroka 9. ročníka, ak bol klasifikovaný  

vždy známkou veľmi dobré získava 18b.  

 

Celkový minimálny počet bodov pre úspešnosť prijímacej skúšky je 90 b. (Do celkového 

minimálneho počtu sa nezapočítavajú body za pohybové aktivity).   

 

7. Podmienky prijatia na štúdium 

a) vyhovujúci celkový zdravotný stav v zmysle ŠVP pre odborné vzdelávanie v SZŠ, 

b) úspešné vykonanie talentovej časti prijímacej skúšky, 

c) celkový počet bodov získaný v písomnej časti prijímacej skúšky, 

- žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v okresnom, krajskom a celoštátnom kole 

olympiády z biológie sa pripočítajú 2 body. Doklad o úspešnosti v olympiáde musí byť pripojený k 

prihláške. Doklad môže byť na školu doručený dodatočne.  

Maximálna hranica zisku bodov v prijímacom konaní u jedného žiaka je: biológia 60b. + 

umiestnenie v olympiáde 6b., slovenský jazyk a literatúra 60b. + prospechy zo SJaL a BIO+ 

SPRAV 3x18=54b.   SPOLU: 180b.  

d) umiestenie do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov,  

e) v prípade rovnosti bodov rozhoduje počet bodov z 1. profilového predmetu a následne 

známky z biológie za 6. až 9. ročník ZŠ 

f) vykonanie zápisu do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy. 
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8. Zverejňovanie výsledkov 

Výsledky PS boli zverejnené najneskôr do troch dní od termínu prijímacej skúšky na 

výveske školy (na www.szsmi.eu.sk) Každý žiak mal pridelený číselný kód, pod ktorým bol 

zverejnený výsledok prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium si zákonný zástupca 

vyzdvihol 31. marca 2016 na sekretariáte školy a zároveň vykonal záväzný zápis žiaka na štúdium. 

Rozhodnutie o neprijatí žiaka si zákonný zástupca vyzdvihol za rovnakých podmienok. 

 

      

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2016 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

5370 M masér 20 47 25 0 0 25 22 

5356 M zdravotnícky 

asistent 

42 47 46 31 1 48 47 

5311 M farmaceutický 

laborant 

28 56 29 0 0 29 29 

Spolu  90 150 100 31 1 102 98 
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
ISCED 3 A - zdravotnícky asistent: ( 4. ročné, 3. ročné, 2. ročné), masér, farmaceutický laborant 

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

Priemerný prospech za školu: 

 
1,87 1,93 1,87 1,72 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
51,29 48,25 52,46 89,69 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0,26 0,35 0,13 0,12 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

52,86 48,16 52,34 89,56 
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ISCED 4 A : zdravotnícky záchranár 

 

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

Priemerný prospech za školu: 

 
1,55 1,7 1,59 1,63 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
28,9 59,17 56,75 82,87 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0 0 0 0 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

28,9 59,17 56,75 82,87 
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ISCED 3C: sanitár    

 

 

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

Priemerný prospech za školu: 

 
1,54 1,18 1,34 1,08 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
23,36 23,97 14,68 36,29 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

0 0 0 0 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

23,36 23,97 14,68 36,29 
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Spolu za školu  - všetky stupne poskytovaného vzdelania 

 

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

Priemerný prospech za školu: 

 
1,65 1,61 1,59 1,66 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
34,51 48,16 51,68 87,02 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,08 0,18 0,11 0,11 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
35,04 48,16 51,57 86,91 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

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 ZA, M, FL 

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.  95 26 27,37 38 40 29 30,53 1 1,05 9058 95,34 40 0,42 

2.  102 39 38,24 26 25,49 37 36,27 0 0 11849 116,16 5 0,04 

3.  101 34 33,66 34 33,66 33 32,66 0 0 7266 71,94 18 0,18 

4.  100 37 37 23 23 40 40 0 0 9134 91,34 4 0,04 

Spolu 398 136 34,17 121 30,40 139 34,92 1 0,25 37307 93,73 67 0,17 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 

v iných formách štúdia : večerné nadstavbové štúdium 3-ročné, 

 zdravotnícky asistent 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijný odbor zdravotnícky asistent 

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 

3.  12 2 16,67 3 25 5 41,67 2 16,67 1619 135 - - 

Spolu 12 2 16,67 3 25 5 41,67 2 16,67 1619 135 - - 

 

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

                   v iných formách štúdia : večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium: 1. – 3. ročník 

zdravotnícky záchranár 

 

 
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.  21 19 90,48 2 4,76 0 0 0 - 1650 78,57 - - 

2.  14 2 14,29 11 78,57 1 7,14 0 - 914 65,23 - - 

3. 15 4 26,67 6 40 5 33,33 0   1745 116,33  - -  

Spolu 52 25 48,08 19 36,53 6 11,53 0 - 4309 82,87 - - 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 

                                v iných formách štúdia : večerné štúdium 1-ročné, sanitár  

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijný odbor sanitár 

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.  24 22 91,66 2 8,33 0 0 0 - 871 36,29 - - 

Spolu 24 22 91,66 2 8,33 0 0 0 - 871 36,29 - - 

 

 

5. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/2016 

v iných formách štúdia : večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium 2-ročné, 

 zdravotnícky asistent 

 

 

 

 

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

 

6.1 Celkové hodnotenie 

 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

5356 M 

 

Zdravotnícky asistent 

 

47 84 0 0 47 84 

5370 M Masér 23 0 0 0 23 0 

5311 M Farmaceutický laborant 30 0 0 0 30 0 

5315 N Zdravotnícky záchranár 0 15 0 0 0 15 

spolu  100 99 0 0 100 99 

 

 

 

 

 
prospech 

počet vymeškaných 

hodín na žiaka za 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.  53 34 64,15 15 28,30 4 7,54 0 - 2832 53,43 - - 

2. 74 38 51,35 34 45,94 2 2,70 0 - 6408 86,59 - - 

Spolu 127 72 56,69 49 38,58 6 4,72 0 - 9240 72,75 - - 
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6.2 Externá časť MS – riadne obdobie 

 

Predmet Počet 

žiakov 

Percentil 

Slovenský jazyk a literatúra 112 31,81 

Anglický jazyk B1 85 47,92 

Nemecký jazyk B1 27 62,41 

 

 

6.3 Interná časť MS - písomná forma – riadne obdobie 

 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Slovenský jazyk a literatúra 112 63,86 

Anglický jazyk B1 85 63,61 

Nemecký jazyk B1 27 70,49 

 

6.4 Externá časť MS – opravný termín mimoriadne obdobie - september 

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk B1 - - 

Nemecký jazyk B1 - - 

 

6.5 Interná časť MS - písomná forma – opravný termín mimoriadne  obdobie -          

september 

 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk B1 - - 

Nemecký jazyk  B1 - - 

 

 

6.6 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 

38 43 28 0 0 1,90 

Anglický jazyk 

 
37 25 17 5 0 1,88 

Nemecký jazyk 
 

10 
9 14 2 0 1,92 

Teoretická časť 

odbornej zložky 
104 51 27 15 0 1,76 

Praktická časť 

odbornej zložky 
129 53 13 2 0 1,43 

 Anglický jazyk 

– dobrovoľná 

skúška 

1 1 0 0 0 1,5 

Nemecký jazyk 

– dobrovoľná 

skúška 

 

1 0 0 0 0 1,00 
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7. Výsledky záverečných skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016  

 
Kód 

odboru 
Názov odboru PV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

53 71 H sanitár 0 23 0 1 0 0 0 0 0 24 

celkom  0 23 0 1 0 0 0 0 0 24 

 

 

8. Interná časť MS – ústna časť – mimoriadne obdobie september 2016 

 

 
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 

- - 1 - - 3,00 

Anglický jazyk 

 
- - 2 - - 3,00 

Teoretická časť 

odbornej zložky 
1 - - 1 - 2,5 

Praktická časť 

odbornej zložky 
- 2 - - - 2,00 
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V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

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

53 56 M  zdravotnícky 

asistent 
Z34707-2013-OZdV 2 36 2 46 2 51 0 0 6 133 

53 56 M zdravotnícky 

asistent 
20743-1/2008- OZdV 0 0 0 0 0 0 2 47 2 47 

53 70 M masér Z34982-2013-OZdV 1 29 1 26 1 22 0 0 3 77 

53 70 M masér 20806-1/2008- OZdV 0 0 0 0 0 0 1 23 1 23 

53 11  M 

farmaceutický laborant 
Z34709-2013- OZdV 1 30 1 30 1 28 0 0 3 88 

53 11  M 

farmaceutický laborant 
20811-1/2008- OZdV 0 0 0 0 0 0 1 30 1 30 

Celkom 4 95 4 102 4 101 4 100 16 398 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Ostatné formy štúdia 

(upraviť tabuľku 

podľa potrieb 

ŠVP (uviesť rok 

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

53 56 M  zdravotnícky 

asistent 

20743-1/2008- 

OZdV 
0 0 0 0 1 12 0 0 1 12 

53 56 N  zdravotnícky 

asistent 

Z34707-2013-

OZdV 
2 53 3 74 0 0 0 0 5 127 

53 15 N zdravotnícky 

záchranár 

Z 49429-2011- 

OZdV 
1 21 1 14 1 15 0 0 2 50 

53 17 H sanitár 
Z 35013-2013-

OZdV 
1 24 0 0 0 0 0 0 1 24 

Celkom 4 98 4 88 2 27 0 0 10 213 

 

VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 

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

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov 

v študijných 

odboroch 
55 0 0 31 14 100 

 
spolu 

počet žiakov 55 0 0 31 14 100 
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Monitoring žiakov – absolventov študijných odborov 

po ukončení školského roku 2015/2016 

 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

5356 M 

zdravotnícky 

asistent 
33 0 12 2 47 

5370 M 

masér 
9 0 10 4 23 

5311 M 

farmaceutický 

laborant 
13 0 13 4 30 
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VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 7 18 14 7 2  48 41,35 

z toho žien: 6 17 14 4 2  43  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

z toho externých 38 

kvalifikovaných 48 

nekvalifikovaných - 

doplňujúcich si kvalifikáciu - 

s 1. kvalifikačnou skúškou 28 

s 2. kvalifikačnou skúškou 6 

s vedecko-akademickou hodnosťou - 

Priemerný počet žiakov na učiteľa - 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na majstra OV - 

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa - 

 

 

Poznámka: 

Odborný zamestnanec: školský psychológ : 1 

 

 

 

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:  5 3 6   14 47,64 

z toho 

žien:  5 3 5   13 46,77 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 6 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2015/2016 

 

 

Predmety 

 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
131 113 86,25 18 13,75 

Cudzí jazyk 207 207 100 0 0 

Prírodovedné  83 70 84,33 13 15,66 

Odborné  1069,5 1069,5 100 0 0 

Spolu  

 
1490,5 1459,5 97,92 31 2,08 

 

   

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
Hlavným cieľom plánu kontinuálneho vzdelávania bolo umožniť pedagogickým 

zamestnancom kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania v súvislosti 

s potrebami, záujmami školy a výchovno – vzdelávacieho procesu. 

V školskom roku 2015/2016 bol vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania, ktorého 

súčasťou boli osobné plány profesijného rastu. V osobných plánoch profesijného rastu boli 

zaznamenané konkrétne aktivity – vzdelávanie a stanovenie mimoriadnych úloh. V priebehu 

školského roka sa pedagogickí zamestnanci zúčastňovali rôznych vzdelávaní a plnili stanovené 

úlohy. 

V školskom roku 2015/2016 ukončilo vzdelávanie 28 pedagogických zamestnancov a to : 

 aktualizačné vzdelávanie 6 PZ, 

 inovačné vzdelávanie 11 PZ, 

 5 PZ ukončili aj aktualizačné aj inovačné vzdelávanie, 

 adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa ukončili 4 pedagogickí zamestnanci, 

 prípravné atestačné vzdelávanie ukončilo 6 PZ – z toho 5 učitelia odborných predmetov a 1  

učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, 

 doplňujúce pedagogické štúdium ukončil 1 PZ, u 4 PZ DPŠ prebieha. 

V rámci PK OP sa vzdelávania zúčastnilo 21 PZ, ktorí absolvovali spolu 32 vzdelávacích 

podujatí. Členovia PK, ktorí ukončili vzdelávanie informovali o výsledku, prínose a nových 

poznatkoch ostatných členov na zasadnutiach  PK.  

V školskom roku 2016/2017 sa odporúča vyučujúcim pokračovať v kontinuálnom vzdelávaní. 

Vychádzajúc z hodnotiacich kritérií stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický 

samosprávny kraj, odporúčame plánovať ďalší profesijný rozvoj PZ (zvyšovanie počtu pedagógov s 

3. stupňom – učiteľ s prvou atestáciou, 4. stupňom – učiteľ s druhou atestáciou) v rámci PK. 

Podporovať také vzdelávanie, ktoré bude v súlade s potrebami, záujmami školy a výchovno-

vzdelávacieho procesu. Vyučujúcim odporúčame zvážiť druh a zameranie vzdelávania, aby bolo 

vzdelávanie skutočným prínosom. Odporúčame tiež pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania zvážiť 

ďalšie faktory ( napr. vyťaženosť, časové možnosti) a plánovať si vzdelávanie, ktoré budú môcť aj 

reálne absolvovať. 
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Prehľad ukončených druhov vzdelávania v školskom roku 2015/2016. 

 

Druh 

vzdelávania 

Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov osvedčenie, certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet 

získaných 

kreditov na  

1 učiteľa 

inovačné Akadémia 

vzdelávania 

Michalovce 

Využitie informačných 

technológií a interaktívnej tabule 

vo výchovno-vzdelávacom 

procese 

1 22 

aktualizačné Akadémia 

vzdelávania 

Michalovce  

Asertívne zvládanie náročných 

komunikačných situácií v práci 

učiteľa 

 

1 10 

inovačné DP MPC Košice Aktivizujúce metódy vo 

výchove 

9 24 

inovačné Škola plus 

Prešov 

Krok za krokom pri tvorbe 

programov výchovy a 

vzdelávanie 

1 25 

aktualizačné MPC Prešov Základný zjazdový výcvik pre 

pedagogických zamestnancov – 

inštruktor lyžovania 

3 10 

aktualizačné SIOV Národná sústava kvalifikácií 1 6 

aktualizačné Nova training 

Košice 

Rozvoj komunikačných 

zručností vo vyučovacom 

procese 

1 7 

 

 

Iné vzdelávanie 

 

Názov vzdelávania Vzdelávacia inštitúcia Počet PZ 

Osvedčenie o spôsobilosti na výkon predsedu 

ŠMK, PMK 

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

Prezentácia  Strednej zdravotníckej školy Michalovce – podrobný rozpis akcií: 

Zodpovední koordinátori MSČK: Mgr. Anna Džadová, Mgr. Martina Stanková, Mgr. Adriana 

Brhlíková 

 

PRVÝ  POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 

 

Dátum Miesto konania Žiaci  

17.09.2015 Pribeník – Mosty bez bariér – hliadka prvej pomoci 4 žiaci 

18.09.2015 SPP – meranie glykémie, TK 2 žiaci 

22.09.2015 Meranie glykémie na I.ZŠ, II.ZŠ, V.ZŠ, VI.ZŠ, VIII.ZŠ 10 žiakov 

26.09.2015 MsKS Michalovce – hliadka prvej pomoci  25 žiakov 

16.10.2015 Mesto Michalovce - hliadka prvej pomoci 6 žiakov 

16.10.2015 Potravinová zbierka SZŠ Michalovce (Azylový dom, 

INTEGRA o.z.) 

Žiaci 

a vyučujúci 

SZŠ MI 

15. 10. 2015 

20.10.2015 

ZEKON Michalovce - hliadka prvej pomoci, meranie 

glykémie a TK 

4 žiaci 

26.11.2015 - 

22.12.2015 

TESCO Michalovce – finančná zbierka pre detských 

diabetikov 

76 žiakov 

20.11. 2015 NsP Michalovce – Študentská kvapka krvi – darcovstvo 

krvi 

20 žiakov 

 

27.11.2015 NsP Michalovce – schôdza stomikov – organizačná 

výpomoc a kultúrny program 

12 žiakov 

04.12.2015 SZŠ Michalovce – predaj výrobkov Integra na SZŠ MI Žiaci SZŠ 

 

DRUHÝ POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 

 

Dátum Miesto konania Žiaci  

02.02.2016 

04.02.2016 

Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale - hliadka 

prvej pomoci 

6 žiakov 

01.03.2016 

04.03.2016 

Valentínska kvapka krvi - darcovstvo krvi 44 žiakov 

15.04.2016 Deň Narcisov – finančná zbierka 88 žiakov 

28.04.2016 Protidrogová prevencia a ukážky prvej pomoci, základná 

škola Zalužice  

4 žiaci 

10.05.2016 

12.05.2016 

Verejná zbierka SČK Michalovce v meste Michalovce – 

finančná zbierka (výpomoc) 

8 žiakov 

13.05.2016 Organizačná výpomoc na schôdzi ILKO KLUBU Stomikov 

Michalovce - organizačná výpomoc a kultúrny program 

4 žiaci 

20.05.2016 Deň rodiny – námestie mesta Michalovce - výpomoc 3 žiaci 

27.05.2016 Okresná súťaž Mladý zdravotník – II.ZŠ Michalovce - 

výpomoc 

8 žiakov 

30.05. 2016 

03.06.2016 

Klub zdravotne postihnutých občanov Slovenska a týždeň 

pre verejnosť – meranie glykémie a TK 

7 žiakov 

31.05.2016 MDD – VI.ZŠ Michalovce – hliadka prvej pomoci 2 žiaci 

09.06.2016  MŠO – ZŠ kolektívne športy - hliadka prvej pomoci 12 žiakov 

10.06.2016  SOS – OC Zemplín - výpomoc 5 žiakov 



 - 33 - 

12.06.2016 Deň detí – Vyšné Remety – meranie glykémie, TK, ukážky 

prvej pomoci 

2 žiaci 

14.06.2016 –

15.06.2016 

Hliadka prvej pomoci na Majstrovstvách Slovenska vo 

futbale 

8 žiakov 

 

 

PROJEKT  Dorotka a jej kamaráti 

Žiaci pracovali v projekte Dorotka a jej kamaráti, v rámci ktorého robili prednášky o prvej 

pomoci na 4 materských školách mesta Michalovce XIII. MŠ – Okružná, IX. MŠ – Komenského, 

Cirkevná materská škôlka Sv. Vasiľa Hopku, MŠ – Masarykovej ulici. Po ukončení jednotlivých 

stretnutí  sa zorganizovali záverečné vyhodnotenia projektu. Na záverečnom vyhodnotení projektu  

žiaci SZŠ slávnostne odovzdali deťom MŠ ako aj škôlkam certifikáty o zapojení sa do projektu, 

Koordinátorka projektu v spolupráci so žiakmi SZŠ odovzdali deťom sladkú odmenu a pripravili im 

zaujímavý program. 

 

 

Mimoškolské aktivity 

V rámci mimoškolských aktivít sa žiaci zapájali do prezentácie školy na verejnosti. 

Predstavovali štúdium žiakom 9. ročníkov základných škôl počas Dňa strednej zdravotníckej školy 

na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Cieľom prezentácie bolo predstaviť študijný odbor 

masér, zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant. V rámci projektu naši študenti predvádzali  

teoretické znalosti aj praktické zručnosti, aplikovali základné druhy liečebných masáží merali TK, 

hladinu cukru v krvi a pod. Touto prezentáciou sme chceli priblížiť širokej verejnosti profil, 

kompetencie a uplatnenie študijného odboru masér a zdravotnícky asistent. Pre našich študentov sú 

to nové skúsenosti a možnosť istej prezentácie seba samého. 

    Žiaci školy sa zapojili do rôznych zbierok, zúčastňovali sa ako členovia hliadok prvej 

pomoci na rôznych podujatiach 

Okrem aktivít žiakov mimo školy sa nám v tomto školskom roku podarilo tak ako aj 

v minulom školskom roku podporiť a realizovať aktivitu žiakov na našej škole. „Váš masér pre 

vašu spokojnosť“, kde žiaci II. až IV. ročníka v študijnom odbore masér v poobedňajších hodinách 

vykonávali odborné masérske činnosti pre zamestnancov školy ako aj pre žiakov - hlavne aplikáciu 

masáží a pozitívnej termoterapie formou rašelinových zábalov. K procedúram pribudla aj aplikácia 

oxygenoterapie. 

Medzi ďalšie mimoškolské aktivity patrí akcia organizovaná KSK pod názvom „Správna voľba 

povolania“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.  

 

Okrem zapojenia sa do 38. ročníka SOČ naši žiaci so svojimi prácami výrazne prispeli k propagácii 

školy na rôznych seminároch:  

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. nezáujem 

žiakov 

 IX. Regionálny 

deň MTP  

3.3.2016 Košice SK MTP 3  vyhľadávanie a podpora 

talentovaných žiakov, 

 rozvoj tvorivosti žiakov, 

 práca žiakov s odbornou 

literatúrou, PC a 

využívanie IKT, 

 sebavzdelávanie,  

 prezentácia výsledkov 
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vlastných prác SOČ 

odbornej verejnosti  

Seminár sestier 

a pôrodných 

asistentiek  

11.5.2016 Michalovce SK SaPA 4  prezentácia výsledkov 

vlastných prác SOČ 

odbornej verejnosti 

 Regionálny deň 

MTP  

12.5.2016 Rožňava SK MTP 1  prezentácia výsledkov 

vlastných prác SOČ 

odbornej verejnosti 

 

 

Súťaže vyhlasované MŠ SR v školskom roku 2015/16 – obvodné kolá  

 

P.č. Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach 

Meno žiaka a 

trieda 

Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

Medzinárodná 

úroveň 

1. SOČ 

Alexandra 

Lampeka, 

Martina Tomková 

(IV.ZA) 

27.-

29.4.2016 
1.miesto 2. miesto  

2. SOČ 

Pavol Kačmar, 

Kristína Barnová 

(III.M) 

27.-

29.4.2016 
2. miesto 3. miesto  

3. 

 

 

SOČ 
Vladimíra 

Svrčeková (IV.M) 

27.-

29.4.2016 
2. miesto 

bez 

umiestnenia 
 

4. 

Obvodné kolo 

v cezpoľnom 

behu chlapcov 

a dievčat 

 

Dievčatá:1.miesto 

Ujjobbáďová II.ZA 

Družstvá – chlapci: 

4.miesto Hadek, 

Kozak I.M, Havlík 

II.ZA 

25.9.2015 

15.10.2015 

5.miesto 

Ujjobbáďov

á II.ZA 

  

5. 

Obvodné kolo 

v bedmintone 

družstiev 

dievčat 

1.miesto 

Kinčovská IV.FL 

Chyrová III.ZB 

10.11.2015 

10.12.2015 

4.miesto 

Kinčovská 

IV.FL 

Chyrová 

III.ZB 

 

 

 
 

6. 

Obvodné kolo 

v bedmintone 

družstiev 

chlapcov 

 

 

2.miesto 

Čarný III.M 

Bolrun III.M 

12.11.2015  
 

 
 

7. 

Obvodné kolo 

vo volejbale 

družstiev 

dievčat 

 

2.miesto 

Široká I.ZA 

Šmajdová I.ZB 

Goryľová, Hrehová 

II.ZA 

18.3.2016  
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 Moleková IV.ZA, 

Litová III.FL 

Hornyáková III.ZA 

Ivanová, Nemcová, 

Kandalová II.FL 

 

8. 

Obvodné kolo 

v ľahkej 

atletike 

 

2.miesto  

– beh na 800 m – 

Ujjobbáďová II.ZA 

 

3.miesto 

 – beh na 400 m - 

Soľavová I.FL 

 

3.miesto 

 – beh na 1500 m - 

Hadek I.M 

 

6.5.2016    

 

 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy (ak 

bol) 

Poznámka 

- - - - - 
 

V tomto školskom roku sme nerealizovali žiaden živý projekt. 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2015/2016 
 

Predmet školskej inšpekcie: realizácia externej časti a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 v predmete cudzí jazyk.  

Závery: Škola bola pripravená na realizáciu EČ a PFIČ MS z anglického jazyka. Administrácia 

testov EČ MS a PFIČ MS i hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou prebiehali bez rušivých 

momentov. Činnosť predsedníčky ŠMK, predsedníčok PMK a školskej koordinátorky bola 

realizovaná v súlade s pokynmi. 

 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
Ubytovanie žiakov školy je možné v Domove mládeže  na Špitálskej ulici s kapacitou 120 

žiakov. 

 

a) Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni. Kapacita jedálne je 58 miest. Kapacita školskej 

kuchyne je 240  stravníkov. V súčasnosti je kapacita využitá na 170%. 
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b) Škola disponuje kvalitne vybavenou telocvičňou, posilňovňou (najlepšie vybavenou v rámci 

stredných škôl Michaloviec), viacúčelovým multifunkčným ihriskom s umelým povrchom a 

osvetlením, plážovým ihriskom, bohato vybavenou všeobecnou a odbornou knižnicou, ktorá 

slúži i odbornej verejnosti. Žiaci často využívajú učebne výpočtovej techniky s bezplatným 

pripojením k internetu i po vyučovaní. V priestore školy je situovaný školský bufet so širokým 

sortimentom nápojov, obložených žemlí, bagiet, cukroviniek, školských a písacích potrieb. 

Mimoškolská činnosť je zabezpečená bohatou škálou záujmovej činnosti, ktorá sa vždy na 

začiatku školského roka aktualizuje a mení podľa požiadaviek žiakov. 

 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to 
 

1. Stredná zdravotnícka škola hospodárila v roku 2016 s dotáciou zo štátneho rozpočtu na 

žiakov vo výške 1 177 416- €. Táto dotácia bola použitá na zabezpečenie prevádzky školy. 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – škola nemá takýto 

druh príspevkov. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít – Škola prijala za vzdelávacie poukazy čiastku 11 556,- €.  

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít – škola 

získala sumu vo výške 500 EUR od Mesta Michalovce na realizáciu projektu v oblasti 

telovýchovy a športu, 1000 EUR od SPP na nákup figuríny starostlivosti o geriatrického 

pacienta.  

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. Škola získala v školskom roku  

2015/2016 sponzorské dary vo výške 22 850,81 € (investície na úpravu pripojovacieho 

plynovodu, podlahy do učebne somatológie, obloženie steny v jedálni,  

dvere v interiéri školy, vešiaky a vešiakové dosky, zhotovenie lavičiek a úprava okolia pri 

objekte SZŠ). 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK 
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Kurzy prvej 

pomoci pre 

žiadateľov 

o vodičské 

oprávnenie 

priebežne 

počas 

školského 

roka 

SZŠ 

Michalovce 

SZŠ 

Michalovce 

282 Podpora 

preventívnej 

starostlivosti, 

praktických 

zručností pri 

poskytovaní 

prvej pomoci 
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Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila 

 

Škola neorganizovala návštevy v COVaP. V rámci aktivít školy zameraných na špičkové 

technológie a nové trendy sme zorganizovali odborné exkurzie v špecializovaných  

zariadeniach pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka v študijnom odbore  farmaceutický 

laborant, zdravotnícky asistent a pre žiakov druhého a tretieho ročníka v odbore masér, 

zdravotnícky záchranár. 

 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. nezáujem 

žiakov 

Odborná 

exkurzia  

27.-

29.4.2016 

IKEM Praha, 

Nemocnica na 

Bulovke 

Praha 

SZŠ 

Michalovce 

50 žiakov  

3. ročníka št. 

odboru ZA 

Žiaci sa zoznámili so 

systémom práce na vysoko 

špecializovaných 

pracoviskách kardiológie, 

kardiochirurgie, 

transplantológie, ARO, 

operačných sál, ortopédie, 

detskej ortopédie, kliniky 

infektológie, liečby HIV 

pozitívnych pacientov, 

pacientov s mimoriadne 

infekčnými ochoreniami, 

starostlivosťou pri 

mimoriadnom ohrození 

obyvateľstva. 

Odborná 

exkurzia  

31.5.2016 DSS Rakovec 

nad Ondavou 

SZŠ 

Michalovce 

25 žiakov 

2. ročníka št. 

odboru ZA 

Oboznámenie sa so 

starostlivosťou, 

podmienkami 

zabezpečením bývania, 

pracovnej terapii, 

záujmovej, kultúrnej a 

rehabilitačnej činnosti ľudí 

s duševným ochorení. 

Odborná 

exkurzia  

31.5.2016 FN L. 

Pasteura 

Košice, 

oddelenie 

centrálnej 

sterilizácie 

SZŠ 

Michalovce 

50 žiakov  

1. ročníka št. 

odboru ZA 

Oboznámenie sa s 

organizáciou a systémom 

práce na CS, mechanickou 

očistou, dezinfekciou, 

sterilizáciou, prácou ZA na 

oddelení CS. 

Odborná 

exkurzia 

3.5-4.5 

2016 

Kúpele 

Piešťany, 

rehabilitačné 

centrum – 

ADELI, 

Kryocentrum 

Piešťany 

SZŠ 

Michalovce 

42 žiakov 

v odbore 

masér 

 

 

Návšteva popredných 

Európskych kúpeľov, 

oboznámenie sa so 

systémom práce 

v kúpeľníctve 

a rehabilitačnom centre, 

jedinečnými prírodnými 

zdrojmi 
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Zlaňovanie 

a lezenie za 

pomoci 

špeciálnych 

pomôcok 

01.10.2015 Vinné jazero 

– cvičná skala 

PhDr. I. 

Jenčíková 

SZŠ 

Michalovce 

8 žiakov Žiaci sa absolvovaním 

exkurzie oboznámili 

s technikou lezenia 

a zlaňovania, ktorá je 

nevyhnutná v práci HZS 

Exkurzia na 

LZZS 

15.04.2016 AIR – 

TRANSPORT 

EUROPE, 

Poprad 

Mgr. 

Bobíková 

SZŠ 

Michalovce 

9 žiakov Rozšírenie a upevnenie 

poznatkov v oblasti práce 

ZZ a fungovania LZZS 

 

 

Odborná 

exkurzia – 

zber 

a pestovanie 

liečivých 

rastlín 

31.5.2016 Plavnica Mgr. 

Majerčáková 

Mgr. 

Dundová 

Mgr. Košč 

28 žiakov Žiaci si overili znalosti 

z predmetu farmaceutická 

botanika v reálnej praxi 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 

Športové súťaže v školskom roku 2015/2016 organizované Mestom Michalovce 

 
Súťaž / olympiáda Dátum Zodpovední 

vyučujúci 

Žiaci – trieda Umiestne

nie 

Beh O štít mesta 

Michalovce - 3 žiaci 

26.11.2015 PaedDr. Kušej Dorastenky: 

Ujjobbáďová II.ZA 

 

 

1. miesto 

 

 

Hľadáme 

najzdatnejšieho 

študenta, študentku 

O pohár primátora 

Michaloviec 

12.4.2016 PaedDr. Kušej 

 

Dievčatá – družstvá: 

Ujjobbáďová II.ZA 

Čupková III.M 

Ďurčáková IV.ZA 

Chlapci – 

jednotlivci: 

Pinkovský III.M 

3.miesto 

 

 

 

2.miesto 

 

 

Športové súťaže v školskom roku 2015/2016  - Majstrovstvá Slovenska 

 
Súťaž / olympiáda Dátum Zodpovední 

vyučujúci 

Žiaci – trieda Umiestne

nie 

Tlak na lavičke - 

Zlatníky 

19.3.2016 Ladislav Lechan 

 

Juniorky do 63 kg 

Ďurčáková IV.ZA 

 

2. miesto 

Šport model do 168 

cm – Kolárovo 

21.5.2016 Ján Berdy Čupková III.M 4.miesto 
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Vyhodnotenie športových súťaží žiakov 2015/16 - školské kolá 

 
Súťaž / olympiáda Dátum Zodpovední 

vyučujúci 

Žiaci – trieda Umiestnenie 

Beh zdravia  4.9.2015 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

1500 m – dievčatá: 

Ujjobbáďová II.ZA 

1500 m – chlapci: 

Hadek I.M 

 

 

1. miesto 

 

1.miesto 

 

 

Stolný tenis  21.10.2015 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

Dievčatá:  

Vašková IV.M 

Chlapci:  

Vasiľov III.ZB 

 

1.miesto 

1.miesto 

Futsal chlapci 

 

5.11.2015 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

III.FL –  

Špaller, Gujda, 

Maruščák 

1.miesto 

 

 

Silový trojboj dievčat 

a chlapcov 

10.12.2015 PaedDr. Kušej 

Mgr. Bobiková 

Dievčatá:  

Ujjobbáďová II.ZA 

Chlapci: 

Pinkovský III.M 

 

1,miesto 

 

1.miesto 

Bedminton 11.2.2016 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

Dievčatá : 

Kinčovská IV.FL 

Chlapci: 

Čarný IV.M 

 

1.miesto 

1.miesto 

 

Medzitriedny 

volejbalový turnaj 

11.3.2016 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

III.ZB – 

Ištoková,Kosely 

Kováčiková, 

Vasiľov, 

Tkáč 

1.miesto 

 

Tenisový turnaj 

dievčat 

5.4.2016 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

Nováková II.M 1.miesto 

 

Tenisový turnaj 

chlapcov 

7.4.2016 PaedDr. Kušej 

Mgr. Makovič 

Vasiľov III.ZB 1.miesto 
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Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 

 

Dlhodobé športové súťaže vyhlasované KSK v školskom roku 2015/2016 

 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Beh zdravia 10.9.2015 Športový 

areál 

Anička, 

Košice 

KSK 4 žiaci 

2.miesto 

dievčatá 

Soľavová I.FL 

Ujjobbáďová 

II.ZA 

chlapci – 

neklasifikovaní 

pre zranenie 

Kozaka 

Kozak I.M 

Hadek I.M 

Prínos 

DŠS KSK 

Volejbal 

dievčatá 

Región B 

Základné 

kolo 

 

 

20.10.2015 

 

 

 

 

 

 

Michalovce 

 

 

 

 

 

 

SZŠ 

Michalovce 

 

 

 

 

 

3 školy 

2.miesto 

Ivanová II.FL 

Kandalová 

II.FL 

Nemcová II.FL 

Litová III.FL 

Moleková 

IV.ZA 

Hornyáková 

III.ZA 

Gorýľová 

II.ZA 

Hrehová II.ZA 

Šmajdová I.ZB 

Široká I.ZA 

Prínos 

 

 

 

 

 

 

DŠS KSK 

Futsal 

chlapci 

Región B 

Základné 

kolo 

 

18.11.2015 

 

Michalovce  GPH 

Michalovce 

 

4 školy 

3.miesto 

Gujda III.FL 

Špaller III.FL 

Maruščák 

III.FL 

Kozak I.M 

Havlík II.ZA 

Kanský I.ZB 

Vasiľov III.ZB 

Balog III.M 

Gajdoščík 

Prínos 
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III.M 

Hadek I.M 

DŠS KSK 

Futsal 

dievčatá 

Semifinále 

región B 

19.11.2015 Sečovce 

 

SOŠ 

Sečovce 

 

4.miesto 

Moleková 

IV.ZA 

Tomková 

IV.ZA 

Barnová III.M 

Sopková III.M 

Babičová 

III.ZB 

Kováčiková 

III.ZB 

Pajunková 

III.ZA 

Truhlíková 

III.ZA 

Volčková II.M 

Prínos 

 

 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

Iné úlohy vyplývajúce z koncepcie, ktoré škola plnila: 

1. ŽŠR sa zapojila do celoeurópskych konzultácii s mladými ľuďmi o smerovaní a budúcnosti 

Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg prostredníctvom vyplnenia on–line dotazníka. Formou 

nástenky členovia ŽŠR informovali študentov SZŠ o aktivitách programu Terraincognita, 

ktorého dlhodobým cieľom je zvýšenie kvality života o návštevnosti Košického kraja 

prostredníctvom rozvoja kultúry, športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu. ŽŠR 

pokračovala v projekte „Za jedno lano – mladí môžu meniť politiku“, ktorého hlavným cieľom je 

posilniť postavenie mládeže v slovenskej spoločnosti, zvýšiť ich záujem o participáciu Európskej 

únie voči mládeži a umožňuje zapájať mladých ľudí do konzultácii o tom, čo sa má v ich živote 

a okolí zmeniť.  

2. Na rodičovských združeniach boli rodičia informovaní o povinnostiach a právach zákonných 

zástupcov žiakov v súlade s § 144 zákona 245/2005 Z.z. 

3. Na škole sme naďalej vyvíjali aktivity žiackej školskej rady (viď. vyhodnotenie ŽŠR). 

4. Na webovej stránke školy boli uverejňované informácie o zdravom životnom štýle. 

   Akcie a podujatia zamerané na zdravotnícku problematiku uverejnené v školskom roku 

2015/2016 na portáli školy www.szsmi.eu.sk: 

 

- Deň boja proti hladu 

- Na pomoc detským diabetikom 

- Deň narcisov 

- Vymaľuj sa zo stresu 

- Tradičné vianočné jedlá 

http://www.szsmi.eu.sk/
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- „Čaj pre zdravie” 

- Voda znamená život - Svetový deň vody 

- Poklad zo Zeme – Medzinárodný deň Zeme 

 

5. V rámci výchovného poradenstva sme v spolupráci s ÚPSVaR zrealizovali besedu – 

zamestnanosť, evidencia po ukončení SŠ. 

6. Na podporu zdravia a životného štýlu mládeže sme realizovali nasledujúce aktivity: 

    Akcia „Čaj pre zdravie”  

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý sa oslavuje 11.2. sa v priebehu februára 2016 

realizovala v našej školskej jedálni akcia „Čaj pre zdravie” z našej bylinkovej lekárne. V rámci tejto 

akcie sa v školskej jedálni k obedu podávali bylinkové čaje. Podávali sa nesladené čaje, ale aj 

ochutené medom. Dňa 9.2.2016 sme počas obeda podávali čaj z mäty piepornej. Dňa 10.2.2016 

sme podávali čaj zo šalvie lekárskej. Dňa 24.2.2016 sme podávali čaj z medovky lekárskej. Na 

organizácii a zabezpečení tejto akcie sa podieľala PhDr. Eleonóra Doležalová s triedou IV. FL a 

žiakmi III. FL triedy, spolu s kuchárkami školskej jedálne. Propagáciu akcie v školskom rozhlase 

zabezpečila formou prednášky žiačka Kovaľová zo IV. FL triedy. Roznášanie a dopĺňanie čaju 

v jedálni počas týchto troch dní zabezpečovali žiačky IV.FL triedy  Hostovičáková,  Holubová a 

Šamudovská. Z triedy III. FL  žiačka Urbanová a žiak Špaller. Podávanie bylinkových čajov pre 

zdravie malo mnoho dobrých ohlasov. Niekomu čaje chutili viac, iným menej. Najväčší úspech 

u stravníkov mali čaje z mäty piepornej a medovky lekárskej. Počas týchto troch dní študenti viac 

uprednostňovali sladené čaje najmä prvý a druhý deň tejto akcie. Horké čaje uprednostňovali viac 

pedagógovia a externí študenti. Posledný deň akcie pri podávaní čaju z medovky lekárskej nás 

prekvapilo to, že sa všetok čaj vypil a v porovnaní s ostatnými dňami bol väčší záujem o nesladený 

čaj. Vzhľadom k prevažne pozitívnym ohlasom sa pokúsime túto akciu zrealizovať aj v budúcom 

školskom roku.   

 

Akcia „Minerálne vody“ 

V spolupráci s koordinátorom environmentálnej výchovy na SZŠ sme v rámci spracovania 

SOČ s názvom „Minerálne vody - ako si vybrať tú pravú?“ uskutočnili dňa 22.3.2016 propagačnú 

akciu pri príležitosti Svetového dňa vody s názvom „Voda znamená život“. Cieľom akcie bola 

podpora pitného režimu u žiakov, prezentácia minerálnych, liečivých a stolových vôd zo Slovenska, 

ochrana a šetrenie pitnej vody a životného prostredia.  

     V priestoroch školy bol pripravený prezentačný stánok rôznych minerálnych, liečivých, 

stolových a iných nebalených vôd, ktoré sa využívajú ako doplnková liečba  

na vonkajšie aj vnútorné použitie, napr. Ščevica z prameňa Bystré a kúpeľný prameň  

zo Sobraneckých kúpeľov. Počas dňa sa podávala žiakom a pedagógom na podporu zdravia 

a zdravého životného štýlu voda podľa výberu. K dispozícii boli aj informačné letáky 

o minerálnych vodách a stručné charakteristiky jednotlivých ponúkaných vôd. Do akcie sa zapojilo 

12 tried školy, ktoré mali počas dňa plniť rôzne úlohy, napríklad vymaľovať omaľovánku, vyriešiť 

osemsmerovku, napísať báseň na tému voda, vypočítať svoju dennú spotrebu vody, priradiť 

minerálne vody k mestám, ktoré sú v blízkosti ich prameňov. Ďalšou z úloh bola súťaž o najviac 

žiakov oblečených v modrom tričku a zber prázdnych plastových fliaš. Každá trieda si svoje úlohy 

splnila a ako odmena im bola odovzdaná fľaša vody a cukrovinka. Počas celej akcie bola spustená 

prezentácia na tému Voda a prezentácia SOČ - Minerálne vody - ako si vybrať tú pravú? Atmosféru 

spríjemnili svetové aj domáce hudobné hity na aktuálnu tému. Omaľovánky a básničky, ktoré žiaci 

spracovali počas dňa boli uverejnené na nástenke environmentálnej výchovy školy 

a fotodokumentácia z celej akcie je na webovej stránke školy.   



 - 43 - 

Keďže táto akcia mala u žiakov a pedagógov veľmi pozitívny ohlas, v mesiaci apríl pri príležitosti 

Dňa Zeme sme zrealizovali prezentáciu zahraničných minerálnych vôd na SZŠ v Michalovciach 

pod názvom „Poklad zo Zeme“. 

 

Súťaže 
 
Vyhodnotenie súťaží v školskom roku 2015/2016 -  I. polrok a II. polrok 

 
Názov plán. úlohy Termín 

plánovanej 

realizácie 

Termín 

skutočnej 

realizácie 

Zodpovedný 

pedagóg 

Účastníci 

Horovov Zemplín – 

súťaž v prednese 

poézie –  školské 

kolo 

22.10.2015 27.10.2015 Lojanová 

Chovancová, 

Köverová 

Lojanová, 

Makšimová 

15 súťažiacich 

1. miesto: Kufová, III.ZA 

2. miesto: Mašlejová, IV.ZA 

3. miesto: Badidová, III.ZA 

 

Zemplínske pero- 

regionálna súťaž  vo 

vlastnej tvorbe 

žiakov SŠ 

26.10.2015 30.10.2015 

– odoslané 

príspevky 

žiakov 

Zubková 

Makšimová 

odoslané 4 súťažné práce (Glogovská 

I.FL, Tirpák I.FL, Vargová II.ZB, 

Kufová III.ZA)  

Glogovská – 3.miesto 

39. roč. – Horovov 

Zemplín – 

regionálna súťaž 

v umeleckom 

prednese poézie 

november 

2013 – podľa 

pozvánky 

MsKS 

12.11.2015 Zubková 2.miesto: Kufová III.ZA, 

3.miesto: 

Badidová III.ZA 

Olympiáda v NEJ – 

triedne kolá a 

školské kolo  

 

 

                                            

09.12.2015 03.12.2015 Hlohinová 

Gajdošová, 

Hlohinová, 

Zubková 

14 súťažiacich 

3.-4. roč. 

1.miesto: Kučák IV.ZA, 2.miesto: 

Dohányos IV.ZB, 3.miesto: 

Bačová IV.ZB 

Olympiáda 

v anglickom jazyku- 

triedne a školské 

kolo 

10.12.2015 08.12.2015 Köverová, 

Baťaliková, 

Delaporta             

žiaci 2.-4. roč. 

Olympiáda ľudských 

práv – školské kolo 

 10.12.2015 15.- 16.12. 

2015 

v rámci 

hodín OBN 

Makovič žiaci 1.a 2. roč. 

Olympiáda v NEJ – 

obvodné kolo 

podľa 

pozvánky 

organizátora 

11.01. 

2016 

Mgr. 

Hlohinová 

1.miesto: 

Kučák IV.ZA 

Olympiáda v ANJ – 

obvodné kolo  

 

 podľa 

pozvánky 

organizátora 

14.01.2016 Markovičová  2.miesto: 

Svrčeková IV.M 

 

 

Biblická olympiáda 03.02.2016 25.01.2016 Žeňuchová 1.miesto: III.FL 

2.miesto: I.ZA 

3.miesto: I.FL 
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Názov plán. úlohy Termín 

plánovanej 

realizácie 

Termín 

skutočnej 

realizácie 

Zodpovedný pedagóg Účastníci 

Kvíz gramatickej 

gramotnosti v ANJ 

10.02.2016 11.02.2016 Baťalíková 

Majerčáková 

Markovičová 

Žiaci 1.-2. roč. 

(18 účastníkov) 

Kvíz v SJL so 

zameraním na 

čitateľskú 

gramotnosť 

25.02.2016 25.02.2016 Makšimová 

Lojanová 

19 súťažiacich (žiaci 

3. a 4. ročníka) 

Kvíz v NEJ so 

zameraním na 

čitateľskú 

gramotnosť 

„LESEVERSTEH

EN“ 

26.02.2016 25.02.2016 Gajdošová 

Hlohinová 

30 súťažiacich  

(žiaci 2.-4.roč.) 

Hviezdoslavov 

Kubín – školské 

kolo 

22.03.2016     22.03.2016 Kӧverová, 

Zubková, 

Lojanová 

12 žiakov  

1.- 4.roč. 

 

 

 

AKTIVITA Dátum Zodpovedný Miesto konania Zúčastnení žiaci, 

umiestnenie 

Školské kolo 

TANGRAM 

21.10.2015 RNDr. Tokárová SZŠ Michalovce 

10 družstiev 

21 zúčastnených 

Ujjobbáďová, 

Čižmárová II.ZA – 

1.miesto 

Birovčáková,Balogová, 

Jacková II.M – 

2.miesto 

Hȍffnerová, Demiri 

I.M – 3.miesto 

Okresné kolo 

TANGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Tokárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZŠ Michalovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 škôl - GPH 

Michalovce, OA 

Michalovce, SOŠ OaS 

Michalovce, GĽŠ 

Michalovce, SZŠ 

Michalovce – 14 

účastníkov 

1.miesto GPH 

Michalovce 

2.miesto SZŠ 

Michalovce – 

Ujjobbáďová, 

Čižmárová II.ZA 

3. miesto GĽŠ 

Michalovce  

Školské kolo 

matematickej 

olympiády 

1.– 12.12.2015 

 

RNDr. Tokárová 

 

SZŠ Michalovce 

 

8 tried 

Michalová I.ZA 

Potišová I.ZB 



 - 45 - 

Pčolárová I.ZB 

Takáčová I.M 

Puchľaková I.M 

Harmanová I.FL 

Dzurišová III.ZB 

Ištoková III.ZB 

2 účastníci 

Kostovčíková 2,5 b 

Maruščák 1,5 b 

Školské kolo 

biologickej 

olympiády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Kušej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZŠ Michalovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 účastníci 

Kategória B: 

1.miesto – Adriána 

Volčková II.M 

2. miesto – Gabriela 

Šedivá II.M 

3. miesto – Klaudia 

Michalová I.ZA 

Kategória A: 

1 účastníčka – 

Veronika Maronová 

IV.FL 

Svrčeková IV.M 

Portrétová fotografia 

Tvorba fotogalérie 

najlepších žiakov 

školy 

 

SOČ – tvorba 

programu 

Svaly hlavy 

 

Juniortext 

JuniorBlog 

 

JuniorDesign 

 

4.2.2016 

 

 

 

Konzultácie 

každý deň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Tokárová 

 

 

 

RNDr. Tokárová 

 

 

RNDr. Tokárová 

RNDr. Tokárová 

 

RNDr. Tokárová 

 

 

SZŠ Michalovce 

 

 

 

SZŠ Michalovce 

 

 

SZŠ Michalovce 

SZŠ Michalovce 

 

SZŠ Michalovce 

 

 

 

16 žiakov školy, 1 za 

každú triedu 

 

 

Svrčeková IV.M 

 

 

Stuľáková II.FL 

Kufová III.ZA 

 

Stuľáková II.FL 

Svrčeková IV.M 

Fotograf školy – ako 

na retuš 

 

Celoslovenská 

súťažná konferencia 

JuniorInernet 2016 

Krajské kolo 

biologickej 

olympiády 

 

10.3.2016 

 

18. – 19.3..2016 

 

9.3.2016 

RNDr.Tokárová 

Ing.Čontofalský 

RNDr.Tokárová 

 

PaedDr.Kušej 

SZŠ Michalovce 

 

FIaIT UK 

Bratislava 

Košice 

8 žiakov 

 

Svrčeková IV.M - 

Certifikát 

Volčková II.M – 

2.miesto kat.B 

Maronová IV.FL – 

4.miesto 

 

Celoštátne kolo 

biologickej 

20. – 22.4.2016 

 

PaedDr. Kušej 

 

Iuventa 

Bratislava 

Volčková II.M – 

4.miesto , 14 
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olympiády – 

projektová časť 

kategória B 

Školské kolo 

chemickej olympiády 

 

 

22.4.2016 

 

Mgr.Maliňaková 

SZŠ 

Michalovce 

súťažiacich 

6 žiakov I.FL, 4 

úspešní riešitelia 

Krajské kolo 

chemickej olympiády 

19.5.2016          

Mgr.Maliňaková 

Prírodovedecká 

fakulta UPJŠ 

Košice 

Mochorovská 

I.FL – 32.miesto 

Haniková I.FL- 

36.miesto 

 

 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

Vzdelávacie poukazy  

Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 405 

Prijaté vzdelávacie poukazy : 405 

 

 

Kultúrne poukazy:                                                                                                                                                                          

Zostatok kultúrnych poukazov so skončením platnosti dňa 11.11.2015: 0 

Počet vyzbieraných kultúrnych poukazov na rok 2016: 1812 

Počet použitých kultúrnych poukazov v školskom roku 2015/2016: 1812 

Zostatok kultúrnych poukazov so skončením platnosti do dňa 11.11.2016: 0 

 

Počet vyzbieraných KP na rok 2016 Počet použitých KP v šk.roku 2015/2016 

1812 1812 

 

Využitie kultúrnych poukazov: 

- Výchovný koncert „Trinásta komnata“- LETart produktion 

- Divadelné predstavenie   „Život Ľudovíta Štúra“ – divadlo Juraja Benčíka 

                                         „Kubo“ – divadlo Drak 

 

 

Krúžková činnosť 

Na SZŠ v Michalovciach pracovali tieto krúžky: 

1. Športový krúžok :  PaedDr. Kušej, Mgr. Makovič 

2. Rozhlasový krúžok: Mgr. Hlohinová, Ing. Čontofalský 

3. Krúžok Časopisu Névus – Mgr. Zubková, Mgr. Makšimová 

4. Fitnes krúžok – Mgr. Bobiková 

5. Dorka – PhDr. Šelepcová 

6. Krúžok MSČK – Mgr. Stanková, Mgr. A. Džadová , Mgr. Brhlíková 

 

 

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených 

krúžkov 

 405 405 6 
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Názov krúžku, resp. 

oblasť 

Lektor Počet 

prihlásených 

žiakov 

Vyhodnotenie úspešnosti krúžku 

MSČK Mgr. Martina Stanková 

Mgr. Anna Džadová 

Mgr. Brhlíková 

352 Veľmi bohatú záujmovú činnosť na škole 

vykonávali žiaci v krúžku Mládeže 

Slovenského červeného kríža. Ich činnosť bola 

zameraná na humánnu oblasť - verejné zbierky, 

potravinová pomoc, realizácia projektu prvej 

pomoci na materských školách, besedy prvej 

pomoci. Vykonávali zdravotnícke hliadky na 

rôznych podujatiach, zapájali sa do meraní 

hladiny glykémie na základných školách 

a konferencii Zväzu diabetikov. Ich činnosť je 

veľmi bohatá, pestrá a zaslúži si výnimočnú 

pochvalu za vynakladané úsilie a prezentáciu 

školy na verejnosti. Poďakovanie patrí 

koordinátorkám – učiteľkám,  ktoré svojím 

prístupom a zanietením vedú žiakov k tejto 

činnosti a vychovávajú ich k humánnemu 

správaniu. 

Rozhlasový krúžok – Mgr. Ľuboslava 

Hlohinová  

Ing. Jozef Čontofalský 

5 Práca v rozhlasovom krúžku sa v II. polroku  

školského roku 2015-16 realizovala takmer 
denne. Príspevky na aktuálnu tému napr.  
Deň narcisov, Svetový deň vody, Svetový 

deň Zeme, Vtáka poznáš po speve,  
Svetový deň bez tabaku - boli odvysielané  
vždy na začiatku 5. vyučovacej hodiny.  

Programová štruktúra bola zameraná na 
informácie o školských a mimoškolských 
podujatiach, týkajúcich sa profesijnej 

činnosti (SOČ, bylinková lekáreň, 
Valentínska kvapka krvi – odborné 
predmety), kultúrnej a športovej činnosti 

(tenisový turnaj školy, bedmintonový a 
volejbalový turnaj školy). V jazykovom 

okienku sme informovali o kvízoch 
čitateľskej gramotnosti v NEJ, ANJ, SJL, 
o súťaži Hviezdoslavov Kubín). Neobišli 
sme ani rubriku chválime, neteší nás to 

(Šatňa plná čistoty ).  
Cieľom krúžkovej činnosti bolo pôsobiť na 

žiakov vo výchovno-vzdelávacej oblasti, 

zlepšiť informovanosť o dianí na škole, 

spríjemniť atmosféru na škole, vychovať 

žiakov, ktorí budú schopní uplatniť sa v 

mediálnej sfére. 

Športový krúžok PaedDr. Milan Kušej 

Mgr. Marcel Makovič 

86 Športový krúžok v školskom roku 

2015/2016 navštevovalo 86 žiakov, z toho 

37 dievčat a 49 chlapcov. V porovnaní 

s minulým školským rokom to bolo o 7 

žiakov viac. Poďakovanie za to patrí 

vedeniu školy za vytvorenie výborných 

materiálnych podmienok pre jeho 

fungovanie, ako aj ŽŠR a triednym 
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učiteľom za spoluprácu pri nábore žiakov 

do tohto krúžku. 

Metodicky a organizačne ho usmerňovali 

učitelia telesnej a športovej výchovy – 

Mgr. Marcel Makovič a PaedDr. Milan 

Kušej. 

Pre jeho činnosť boli v týždni vyhradené 2 

dni – v utorok a vo štvrtok v čase od 14.20 

hod. do 16.00 hod. Okrem športového 

vyžitia žiakov, zlepšenia ich kondície 

a upevnenia zdravia, bol krúžok zameraný 

aj na prípravu žiakov na reprezentáciu 

školy v bedmintone, volejbale, futsale 

a v ľahkej atletike. 

Žiaci sa v priebehu školského roka stretli 

celkovo 34-krát. Všetci žiaci absolvovali 

požadovaný počet 60 hodín. 

Návrhy a opatrenia:  

Naďalej pokračovať v činnosti športového 

krúžku, pretože pravidelné športovanie je 

jednou zo súčasti zdravého životného štýlu, 

prispieva k upevňovaniu zdravia žiakov 

a pozitívne formuje ich osobnosť. Pri 

nábore žiakov do krúžku spolupracovať so 

ŽŠR a triednymi učiteľmi.   
Krúžok časopisu 

Névus 

Mgr. Silvia Zubková 

Mgr. Adela Makšimová 

6 Krúžok pokračoval vo svojej činnosti aj v  

školskom roku 2015/2016. V krúžku 

pracovalo pravidelne 6 študentov, ktorí 

absolvovali 60 hodín za školský rok.  

Vyvrcholením činnosti krúžku bola  

neplánovaná aktivita - účasť na 

celoslovenskej súťaži časopisov stredných 

zdravotníckych škôl – Žurnálový 

stetoskop, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne 

Školu reprezentovali žiačky Lucia 

Kováčová z I. FL a Miriama Kufová z III. 

ZA triedy. Vďaka účasti na súťaži sme 

dokázali presnejšie pomenovať silné 

a slabé stránky práce redakčnej rady 

a školského časopisu Névus.  

Činnosť krúžku je zameraná na:  

Poskytnutie priestoru na prácu v redakčnej 

rade – cieľ splnený – žiaci prvých 

ročníkov. Rozvíjanie a zdokonaľovanie 

úsilia študentov v písaní literárnych textov 

– cieľ splnený – prihlásenie súťažných 

príspevkov 4 žiakov do okresnej súťaže 

Zemplínske pero 2016 (K. Glogovská 3. 

miesto – próza) 
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Uverejňovanie publicistických článkov 

a autorských fotografií študentov SZŠ - 

cieľ splnený (interview – Tokárová, 

Moškurjak, ankety). Prezentovanie SZŠ na 

literárnych súťažiach a súťažiach 

v prednese poézie a prózy – cieľ splnený – 

okresné kolo – Zemplínske pero 2016, 

Hviezdoslavov Kubín, krajská súťaž – 

Metamorfózy slova 2016. Prezentovanie 

SZŠ Michalovce v periodiku Student 

Times – cieľ splnený – časopis 

distribuovaný po stredných školách 

v prešovskom a košickom kraji 

Vydanie dvoch čísel šk. časopisu Névus – 

cieľ nesplnený – v II. polroku šk. časopis 

z organizačných dôvodov nevyšiel 

Silné stránky:  

- 90% príspevkov v časopise 

pochádza od študentov (nie 

internetové zdroje) 

- Obsahová pestrosť ponúkaných 

článkov (školské akcie, vlastná 

tvorba) 

- Autorské fotografické príspevky 

a kresby študentov (nie internetové 

zdroje) 

- Kvalitná tlač  

Slabé stránky:  

- Termín uzávierky – namiesto 

januára a mája – navrhujeme 

uzávierku v decembri a apríli 

- Málo pravidelných rubrík, 

rozdelenie rubrík jednotlivým 

žiakom 

- Články o práci žiackej školskej rady  

- Tajničky, omaľovánky 
Fitnes krúžok Mgr. Erika Bobiková 63 Počet členov sa v školský rok 2015/2016 

zvýšil o 46%. Členovia sa pravidelne 

stretávali 3x týždenne–pondelok, 

utorok, stredu. Cieľom krúžku bolo získať 

pozitívny vzťah k športu, zdravému 

životnému štýlu. V mesiaci november sa 

žiačky I.M triedy zúčastnili  exkurzie 

v ženskom fitnescentre, kde mali možnosť 

v spolupráci s inštruktorom fitnescentra  

vyskúšať rôzne posilňovacie techniky. 

V mesiaci december sa uskutočnilo školské 

kolo v silovom trojboji v priestoroch 
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posilňovne trojbojárov u p. L. Lechana na 

Masarykovej ulici. Následne sa žiačky 2. 

a 3 ročníka:  A Ujjobbaďová, B. Čupková , 

A. Šalitrošová a žiaci K. Pinkovský, M. 

Ochráň a D. Gorej pripravovali na súťaž  

o najzdatnejšieho študenta/študentku, ktorú 

vyhlasuje Mesto Michalovce pod záštitou 

primátora mesta Michalovce. V kategórii 

družstiev obsadili dievčatá 3. miesto 

a chlapci 4. miesto. Najzdatnejším 

študentom našej školy sa stal žiak III. M 

triedy Kristián Pinkovský , ktorý obsadil 2. 

miesto v kategórii jednotlivcov. V 

školskom roku 2015/2016 sa  

Majstrovstiev Slovenska v silovom trojboji 

a tlaku na lavičke zúčastnila aj žiačka Jana 

Ďurčáková z triedy IV. ZA, ktorá sa 

umiestnila na 2. mieste v  kategórii 

junioriek do 63kg pod vedením p. L. 

Lechana.  

Dochádzka žiakov: všetci žiaci zapísaní 

v krúžku absolvovali počas šk. roka 60 

a viac hodín. 

Krúžok bol určený aj pre zamestnancov 

školy. Zo strany zamestnancov našej školy 

nebol v tomto školskom roku prejavený 

záujem o aeróbne cvičenia. Pre nábor 

záujemcov v spolupráci s vyučujúcimi 

telesnej výchovy boli robené inštrukčné 

cvičenia v triedach prvých ročníkov I.ZA, 

I. ZB, I.M, I. FL, zamerané na aeróbne 

cvičenia, na zlepšenie kondície.  

Pre fungovanie fitnes krúžku boli zo strany 

vedenia vytvorené dobré materiálno -

technické podmienky: zakúpilo sa náčinie 

(Kettlebel 2,5kg, 10 kg). 

Návrhy a odporúčania: 

Krúžok bude fungovať aj budúci školský 

rok 2016/2017. V príprave žiakov na súťaž 

o Pohár primátora mesta Michalovce sa 

budú žiaci pripravovať naďalej. Pre 

zlepšenie podmienok budeme  

spolupracovať s vedením školy a žiadať 

o zakúpenie novej posilňovacej veže pre 

všetky svalové partie.  
Dorotka a jej kamaráti PhDr. Šelepcová 28 V školskom roku 2015/2016 v projekte 

DORKA pokračovali naďalej v spolupráci  

4 materské škôlky  - XIII. MŠ – Okružná, 

IX. MŠ – Komenského, Cirkevná materská 

škôlka Sv. Vasiľa Hopku, MŠ – 
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Masarykovej ulici. Počet žiakov 

pracujúcich v krúžku sa počas 

predchádzajúceho obdobia nezmenil. 

Žiaci sa projektu aktívne zapájali, je 

potrebné vyzdvihnúť prácu samotných 

koordinátorov projektu z radu žiakov, 

konkrétne žiačky: Dlugošovú Nikolu, 

Kufovú Miriam, Ujjobbaďovú Annu, 

Čižmárovú Dominiku. Z prvých ročníkov 

veľmi aktívne pracovali žiaci triedy I.FL, 

Ida Brozovú a Pinkovská Viktória, ktoré 

navrhujeme na základe usilovnej práce 

a pozitívneho prístupu k deťom na 

vyškolenie koordinátorov v projekte 

DORKA. 

V spomínaných aktivitách plánujeme 

pokračovať aj v nasledujúcom školskom 

roku. 

 

 

Žiacka školská rada 

 

Zasadnutia členov a koordinátorov ŽŠR sa konali jedenkrát v mesiaci. Plán jednotlivých 

akcií sa plnil priebežne.  

V I. polroku školského roka 2015/2016 sme pokračovali v súťaži ,,Najviac sedím v lavici“ 

a v súťaži ,,Šatňa plná čistoty“. Súťaž ,,Najviac sedím v lavici“ bola vyhodnocovaná k poslednému 

pracovnému dňu v mesiaci (zhrnutie výsledkov – viď príloha). Súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ bola 

vyhodnotená v mesiaci január 2016 – viď príloha.  

V I. polroku školského roku 2015/2016 sa členovia ŽŠR a žiaci jednotlivých tried aktívne 

podieľali na čistení lavičiek a hrabaní lístia v Mestskom parku za OD DODO v rámci spolupráce 

SZŠ v Michalovciach s TaZS mesta Michalovce. V priebehu I. polroku školského roka 2015/2016 

sa členovia ŽSR a žiaci jednotlivých ročníkov zúčastnili tejto spolupráce celkovo 2-krát. V priebehu 

II. polroku sa členovia ŽSR a žiaci jednotlivých ročníkov zúčastnili tejto spolupráce celkovo 2x: 

17.03.2016 – 15 žiakov a 13.06.2016 – 34 žiakov.  

V predvianočnom čase usporiadala ŽŠR tradičné podujatie pod názvom Vianočný jarmok. 

Žiaci školy si pripravili ručne vyrobené výrobky s tematikou Vianoc, ktoré predávali na 

„vianočnom jarmoku“ v priestoroch školy. Získané finančné prostriedky putovali do triedneho 

fondu. 

V mesiaci január (22.01.2016) sa uskutočnil 3. ročník študentského plesu ,,ZDRAVOŤÁK“ 

Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.  

V priestoroch školy sme zriadili Galériu najlepších, kde sme zverejnili fotky 16 úspešných 

študentov našej školy. Kritériom pre výber do galérie boli v prvom rade vynikajúce študijné 

výsledky, zodpovedná dochádzka do školy a reprezentácia školy v súťažiach. 

V druhom polroku šk. r. 2015/2016 Žiacka školská rada pri SZŠ v Michalovciach pracovala 

s počtom členov 16. 

Akcie ŽŠR pri SZŠ MI boli realizované na základe plánu práce ŽŠR. Zasadnutia členov 

a koordinátorov ŽŠR sa konali 1-krát v mesiaci. Plán jednotlivých akcií sa plnil priebežne. Všetky 

plánované aj zrealizované aktivity boli zverejňované na web stránke SZŠ a na facebookovej stránke 

ŽŠR. Taktiež bol priebežne aktualizovaný panel č. 6. 
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Činnosť ŽŠR bola zameraná na dobrovoľnícku mimoškolskú činnosť, vzdelávanie a    

aktivity v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky.                                                                 

 V II. polroku školského roka 2015/2016 sme pokračovali v súťažiach ,,Najviac sedím 

v lavici“ a ,,Šatňa plná čistoty“. Súťaž ,,Najviac sedím v lavici“ bola vyhodnocovaná k poslednému 

pracovnému dňu v mesiaci (zhrnutie výsledkov – viď príloha). Súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ bola 

vyhodnotená v mesiaci február 2016 za I. polrok a v mesiaci jún 2016 za II. polrok – viď príloha. 

  

 V rámci vzdelávania a rozvoja vzťahu žiakom ku knihám sme pokračovali počas celého 

školského roka v akcii „Knižná búdka“, kde žiaci aktívne prispievali knihami, ktoré si 

prostredníctvom búdky vymieňali a požičiavali. 

ŽŠR pokračovala v  projekte  „Za jedno lano - Mladí môžu meniť politiku“, ktorého 

hlavným cieľom je posilniť postavenie mládeže v slovenskej spoločnosti, zvýšiť ich záujem o 

participáciu na občianskom živote. V tomto projekte plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom 

školskom roku. 

 Zároveň sa ŽŠR zapojila do celoeurópskych konzultácií s mladými ľuďmi o smerovaní a 

budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg - prostredníctvom vyplnenie on-line 

dotazníka. 

 Na základe postrehov členov ŽŠR a koordinátorov ŽŠR si Žiacka školská rada v budúcom 

školskom roku 2016/2017 stanovila tieto ciele: 

1. zlepšiť účasť zástupcov tried  na zasadnutiach ŽŠR / komunikácia s triednymi učiteľmi, 

vhodná voľba zástupcov tried do ŽŠR/, 

2. podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy, 

3. rozvíjať u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti,  

4. komunikovať s Radou školy,  

5. realizovať verejnoprospešné aktivity, 

6. zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom,  

7. plniť úlohy plánu práce žiackej školskej rady,  

8. spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií /spolupracovať pri príprave školských 

podujatí s jednotlivými vedúcimi krúžkových činností,/, 

9. šíriť dobré meno a status našej školy, 

10. pokračovať v aktivitách navrhnutými žiakmi SZŠ v Michalovciach, 

11. zlepšiť spoluprácu s Krajskou radou ŽŠR Košického kraja, 

12. pri plánovaní aktivít ŽŠR aj v nasledujúcom školskom roku vytvoriť priestor pre aktivity 

navrhnuté žiakmi SZŠ v Michalovciach , 

13. spolupracovať s mimoškolskými inštitúciami (DSS, Domov dôchodcov...) 

14. naďalej pozitívne motivovať členov ŽŠR k aktívnej práci v ŽSR. 

September  

02.09.2015 Zhotovenie nástenných novín ŽŠR 

03.09.2015 Informovanie žiakov SZŠ o pokračovaní súťaže: „Najviac sedím v lavici“ 

04.09.2015 
Zverejnenie výsledkov súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac máj 2015   

a následne odovzdanie výhry – prednostných poukazov na obed triede IV.M 

04.09. 2015 Príprava volieb zástupcov tried do ŽŠR 

07.09. 2015 Voľby zástupcov tried do ŽŠR 

16.09.2015 Príprava podkladov pre 1. zasadnutie ŽŠR a voľby predsedu ŽŠR 

22.09.2015 Zahájenie činnosti ŽŠR 
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-  schválenie rokovacieho poriadku 

-  príhovor riaditeľa školy 

-  voľba predsedu a jednotlivých funkcií členov ŽŠR 

- vypracovanie plánu činnosti ŽŠR 

- predloženie návrhu o plánovaných akciách, súťažiach a projektoch 

- oboznámenie členov ŽŠR s projektom TERRA INCOGNITA 

- oboznámenie ŽŠR s Akčným plánom práce s mládežou na roky 2015-2016 

- oboznámenie ŽŠR s činnosťou Krajskej rady ŽŠR 

- oboznámenie členov so zasadacím poriadkom ŽŠR v šk. roku 2015/2016 

- oboznámenie členov ŽŠR s pokračovaním so súťaže, „Najviac sedím  

v lavici“ (víťazná trieda - mesiac prednostný vstup do jedálne na obed, tvz. 

Zelená karta) 

Za predsedu ŽŠR bola zvolená Barbora Drotárová, žiačka II.FL triedy. 

ŽŠR pracovala v I. polroku v tomto zložení : 

P.č. Priezvisko a meno Trieda 

1. 1. Pavelka Karol I.ZA 

2. Vajová Petronela I.ZB 

3. Bajusová Aurélia I.M 

4. Kováčová Lucia I.FL 

5. Šavlíková Lenka II.ZA 

6. Maďariová Natália II.ZB 

7. Ochraň Martin II.M 

8. Drotárová Barbora II.FL 

9. Dlugošová Nikola II.ZA 

10. Korytková Mária III.ZB 

11. Ferencová Štefánia III. M 

12. Kostovčíková Ema III.FL 

13. Lampeka Alexandra IV. ZA 

14. Dragulová Kristína IV. ZB 

15. Haburová Martina IV.M 

16. Hostovičáková Kristína IV.FL 

 

 

30.09.2015 Vyhodnotenie súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac september 2014 

Október  

01.10.2015 

Zverejnenie výsledkov súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac september   

a následne odovzdanie výhry – prednostných poukazov na obed triede I.ZA 

 

02.10.2015 
Oboznámenie žiakov s  pokračovaním súťaže „Šatňa plná čistoty“ 

 

06.10.2015 
Zasadnutie ŽŠR 

- riešenie aktuálnych problémov a podnetných návrhov k organizácii 
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a činnosti ŽŠR 

- - plánovanie akcie - Spolupráca ŽŠR s Technickými a záhradníckymi 

službami mesta Michalovce 

21.10.2015 - kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

26.10.2015 - kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

27.10.2015 - kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

27.10.2015 
- Akcia – „My sa práce nebojíme a náš park si vyčistíme“ 

Spolupráca SZŠ v Michalovciach s TaZS mesta Michalovce – úprava parku 

28.10.2015 kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

30.10.2015 Vyhodnotenie súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac október 2015 

November  

02.11.2015 
Zverejnenie výsledkov súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac október 

a následne odovzdanie výhry – prednostných poukazov na obed triede III.M 

02.11.2015 kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

10.11.2015 - kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

11.11.2015 

– zasadnutie ŽŠR 

- riešenie aktuálnych problémov a podnetných návrhov k organizácii 

a činnosti ŽŠR 

- príprava akcie Vianočný jarmok 

- príprava akcie „My sa práce nebojíme a náš park si vyčistíme“ 

13.11.2015 - kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

16.11.2015 Príprava akcie  „Vianočný jarmok“ 

20.11.2015 kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

26.11.2015 
Akcia – „My sa práce nebojíme a náš park si vyčistíme“ 

Spolupráca SZŠ v Michalovciach s TaZS mesta Michalovce – hrabanie lístia 

30.11.2015 Vyhodnotenie súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac november 2015 

December  

01.12.2015 

Zverejnenie výsledkov súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac november 

a následne odovzdanie výhry – prednostných poukazov na obed triede 

I.ZA 
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04.12.2015 kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

08.12.2015 kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

11.12.2015 

zasadnutie ŽŠR 

- riešenie aktuálnych problémov a podnetných návrhov k organizácii 

a činnosti ŽŠR 

- príprava akcie Vianočný jarmok 

18.12.2015 Vianočný jarmok 

18.12. 2015 
Vianočná akadémia a Imatrikulácia prvákov 

Vianočná akadémia a Imatrikulácia prvákov 

21.12.2015 Vyhodnotenie súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac december 2015 

Január  

11.01.2016 
-Zverejnenie výsledkov súťaže „Najviac sedím v lavici“ za mesiac december    

a následne odovzdanie výhry – prednostných poukazov na obed triede I.ZA 

14.01. 2016 

- Zasadnutie ŽŠR 

- vyhodnotenie akcií a činnosti ŽŠR za I. polrok šk. roku 2015/2016 

- príprava 3. ročníka plesu SZŠ - ZDRAVOŤÁK 

20.01.2016 kontrola šatní – súťaž „Šatňa plná čistoty“ 

22.01. 2016 - III. ročník študentského plesu „ZDRAVOŤÁK“ 

 

Február  

03.02.2016 Zverejnenie výsledkov súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac január 2016 

a následné odovzdávanie výhry - prednostných poukazov na obed triede I.ZA 

02.02.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

10.02.2016 Odovzdanie výhry v súťaži ,,Šatňa plná čistoty“ za I. polrok šk. roku 

2015/2016  

(deň riaditeľského voľna podľa vlastného výberu – 18.03.2016) – trieda III. 

FL,  

24.02.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

25.02.2016 Zasadnutie ŽŠR  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie členov zasadnutia 

2. Súťaž Šatňa plná čistoty“- priebežné hodnotenie 

4. Študentský ples - Zdravoťák 

5. Najkrajšie vyzdobená trieda - Valentín 

6. Riešenie aktuálnych a podnetných návrhov k organizácii a činnosti ŽŠR 

7. Rôzne 
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8. Záver 

29.02.2016 Vyhodnotenie súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac február 2016  

29.02.2016 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu – Valentín 

Marec   

01.03.2016 Zverejnenie výsledkov súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac február  

2016 a následné odovzdávanie výhry - prednostných poukazov na obed triede 

II. ZA 

01.03.2016 Zasadnutie ŽŠR  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie členov zasadnutia 

2. Spolupráca ŽŠR s TaZS mesta Michalovce 

3. Súťaž Šatňa plná čistoty“- priebežné hodnotenie 

4. Súťaž „ Najviac sedím v lavici“  

5. Požičaj, vráť alebo vymeň 

6. Príprava Dňa učiteľov 

6. Rôzne  

7. Záver 

04.03.2016 Pokračovanie akcie pod názvom „Požičaj, vráť alebo vymeň“ pri príležitosti 

mesiaca kníh – knižná búdka 

08.03.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

10.03.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“  

17.03.2016 Akcia ,,Park“ - upratovanie Mestského parku v Michalovciach 

Počet žiakov: 15  

31.03.2016 Vyhodnotenie súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac marec 2015 

Apríl                        

01.04.2016 Program – Deň učiteľov 

01.04.2016 Zverejnenie výsledkov súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac marec 2016 

a následné odovzdávanie výhry - prednostných poukazov na obed triede I. ZA 

05.04.2016 Zasadnutie ŽŠR  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie hosťa 

2. Voľba zástupcu ŽŠRda Rady školy školy pri SZŠ MI 

3. Vyhodnotenie súťaže za mesiac marec ,,Najviac sedím v lavici“ 

4. Spolupráca ŽŠR s TaZS mesta Michalovce 

5. Rozlúčka so štvrtákmi 

6. Rôzne  

7. Záver 

13.04.2016 Akcia ,,Park“ - upratovanie Mestského parku v Michalovciach 

Počet žiakov: 34  

22.04.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

26.04.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

28.04.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 
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29.04.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

29.04.2016 Vyhodnotenie súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac apríl 2016  

Máj  

02.05.2016 Zverejnenie výsledkov súťaže ,,Najviac sedím v lavici“ za mesiac apríl 2016 

a následné odovzdávanie výhry - prednostných poukazov na obed triede I. ZA 

06.05.2016 Kontrola čistoty v šatniach – súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

10.05.2016 Zasadnutie ŽŠR 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie členov zasadnutia 

2. Súťaž ,,Šatňa plná čistoty“ 

3. Súťaž ,,Najviac sedím v lavici“ 

4. Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka 

5. Rôzne  

6. Záver 

12.05.2016 Výzdoba tried a interiéru školy – príprava tried pre žiakov maturitného 

ročníka 

13.05.2016 Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka 

Jún  

22.06.2016 Vyhodnotenie súťaže ,,Šatňa plná čistoty“ za II. polrok šk. roku 2015/2016 

23.06.2016 Odovzdanie výhry v súťaži ,,Šatňa plná čistoty“ za II. polrok šk. roku 

2015/2016 (deň riaditeľského voľna podľa vlastného výberu) – trieda III. FL  

 

21.06.2016 Zapojenie sa do celoeurópskych konzultácií s mladými ľuďmi o smerovaní a 

budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg prostredníctvom 

vyplnenie on-line dotazníka. 

06.06.2016 Vyhotovenie nástenky o aktivitách programu Terraincognita,  

23.06.2016 Zasadnutia ŽŠR 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie členov zasadnutia 

2. Vyhodnotenie činnosti ŽŠR v školskom roku 2015/2016 

3. Vyhodnotenie súťaží v školskom roku 2015/2016 

4. Spolupráca SZŠ v Michalovciach s TaZS mesta Michalovce – 

vyhodnotenie akcie    Upratovanie parku 

5. Rôzne 

6. Záver 

25.06.2016 Vyhodnotenie činnosti ŽŠR  za II. polrok v šk.roku 2015/2016 

27.06.2016 Odovzdanie výhry v súťaži ,,Šatňa plná čistoty“ za II. polrok šk. roku 

2015/2016  

(deň riaditeľského voľna podľa vlastného výberu) – trieda III. FL 

 
Zodpovední: Mgr. I. Rusnáková, Mgr. J. Lörincová, PhDr. P. Delaporta 
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Fotodokumentácia novej rekonštruovanej učebne pre vyučovanie  

odborných predmetov pre odbor zdravotnícky asistent 
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