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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

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

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

 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy  Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice 

Telefónne číslo 055/6424371 

Elektronická adresa sosgemke@mail.telekom.sk 

Internetová adresa www.sosgemke.sk 

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

 

Riaditeľ školy Ingrid Sedláková 055/6424371 

Zástupcovia riaditeľa 
Zuzana Liptáková 055/6444123 

Antónia Korcsmárosová 055/6424371, 6226886  

Vedúci ekon. úseku Gabriela Nagyová 055/6444125 

Rada  školy Tibor Pelegrin 055/6424371 

 Adriana Vinclavová 055/6424371 

 Erika Fertaľová 055/6424371 

Poradný orgán školy  

Výbor ZR – Alexandra Rešková 

Grémium predsedov PK – 

Gabriel Baran 

 

 

I. poslanie  a vízia  

 
I.1 SWOT analýza školy: 

 

        Silné stránky školy: 
- Široká ponuka učebných a študijných odborov, jediná škola v rámci mesta Košice 

s ponukou odborov v oblasti komplexných atraktívnych beauty služieb, plne 

vyprofilovaná. 

- Dlhoročná tradícia odboru kaderník, kozmetik, kozmetička, odbory s vynikajúcimi 

úspechmi žiakov na celoštátnych súťažiach  a vysokou úrovňou   teoretickej 

a praktickej prípravy žiakov.      

- Možnosti absolvovania maturitnej skúšky v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová   

kozmetika. 

- Záujem o štúdium odborov v beauty službách, rozšírenie ponuky o študijný odbor 

kaderník - vizážista. 

- Vysoká kvalifikovanosť pedagógov, profesionálny prístup a kreativita pedagógov, 

aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu. 

- Veľmi dobré podmienky pre teoretickú i praktickú prípravu žiakov. 



 - 4 - 

Škola má novozrekonštruované kvalitne vybavené pracoviská odborného výcviku 

a odbornej praxe pre odbor kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik, kozmetička 

a vizážistka, kaderník – vizážista priamo v budove školy na Gemerskej ul. č. 1 

v trakte B budovy – úzke prepojenie teoretickej a praktickej výuky.  

- Vybudované sú odborné učebne, výtvarný ateliér pre odevný dizajn, odborná 

učebňa vlasovej kozmetiky a techniky líčenia a účesov, jazykové učebne, 

multimediálna učebňa, výpočtová technika v učebniach informatiky v dostatočnom 

rozsahu. 

- Škola má telocvičňu, viacúčelové ihrisko, školskú knižnicu. 

- Dostupnosť školy je zabezpečená spojmi mestskej hromadnej dopravy 

z jednotlivých častí mesta i z okolia mesta. 

- Výborne prepracovaný model prípravy žiakov na súťaže a prezentácie školy, ktorý 

prináša celoslovenské i medzinárodné ocenenia v odborných súťažiach. 

- Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnení absolventov na 

pracovnom trhu v oblasti služieb. 

- Prepojenie teórie s praxou. 

- Úspešná príprava duálneho vzdelávania – úvodná certifikácia a získanie osvedčení 

pre 7 podnikateľských subjektov v beauty službách. 

- Dlhoročná úspešnosť v medzinárodných projektoch - tradícia účasti žiakov na 

medzinárodných odborných stážach. 

Slabé stránky školy: 

 

- Pokles záujmu žiakov  9. ročníka  o odbory manikér-pedikér, obchod a podnikanie, 

zmenou zákona presun odboru odevný dizajn na strednú umeleckú školu. 

- Nedostatočné financovanie škôl má za následok  len čiastočnú  modernizáciu školy. 

- Finančné prostriedky len čiastočne pokrývajú požiadavky na najnovšie materiálno-

technické vybavenie pracovísk odborného výcviku, odbornej praxe a odborných 

učební v súlade s modernými trendami a obnovu exteriérov školy. 

 

Príležitosti: 

 

Skladba učebných a študijných odborov v našej škole predurčuje uplatnenie sa 

absolventov na trhu práce ako budúcich malých a stredných podnikateľov. Zavedením 

nového študijného odboru kaderník-vizážista došlo k ďalšiemu zatraktívneniu ponuky 

odborov v beauty službách. Ide o študijný odbor, ktorého absolventi po ukončení štúdia 

získavajú okrem maturitného vysvedčenia i výučný list v danom odbore. Tento odbor 

prispeje k udržaniu, resp. zlepšeniu postavenia školy v trhovom školskom prostredí. 

Úspešne iniciovaný a rozbehnutý vstup do systému duálneho vzdelávania v učebnom 

odbore kaderník a jeho rozšírenie i pre študijné odbory kozmetik a kaderník-vizážista. 

Snahou celej školy bude neustále potvrdzovať kvalitu a vysokú odbornú úroveň 

teoretického i praktického vyučovania a zároveň pokračovať v dlhoročnej tradícii ponuky 
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kvalitných a cenovo prístupných služieb na prevádzkach odborného výcviku a praxe 

širokej verejnosti. 

 

Prekážky: 

 

- Zhoršovanie populačnej a vekovej štruktúry. 

- Profilovanie problémových rizikových skupín mládeže. 

- Nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl. 

- Miera nezamestnanosti v regióne. 

- Málo aktívna účasť rodičov na živote školy. 

- Zvyšujúci sa počet žiakov z málo podnetného prostredia a dysfunkčných rodín. 

- Rastúce ceny energií, tovarov a služieb, zvyšovanie výdavkov na prevádzku. 

- Kríza učiteľskej profesie. 

 

Poslaním školy je  odovzdávať vedomosti a pripravovať študentov na povolanie a získanie 
kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických 
a ľudských princípov. Škola je modernou otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych 
partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej, spoločenskej činnosti 
a ponukou atraktívnych služieb.   

Škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Ciele v systéme výchovy a vzdelávania 
spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej 
zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, 
etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj 
rozvoj a tvorivosť.  

Vedenie školy spolu so svojimi zamestnancami má víziu modernej školy s možnosťou 
odborného vzdelávania v oblasti služieb a obchodu, pre výtvarne nadaných 
a talentovaných žiakov v oblasti odevného dizajnu. Snahou je formovať úroveň 
medziľudských vzťahov s dôrazom na vyváženosť, harmonickosť, integritu výchovy 
osobnosti, jej intelektuálny, citový, charakterový a mravný rozmer. Žiak v škole predstavuje 
osobnosť slobodnú, činorodú, tvorivú a zodpovednú, kde školské prostredie nie je 
chápané iba ako priestor získavania nových poznatkov, ale je miestom, kde mladý človek 
môže naplno rozvíjať svoje schopnosti, nadanie a súčasne dokáže poznávať seba 
samého a nájsť si miesto v spoločnosti. 

I.2 Zámery školy v oblasti výchovy v školskom roku 2018/2019: 

Stratégia rozvoja školy bola uskutočňovaná s dôrazom na: 

a/   prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov, 

b/   posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj, 

c/   podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka, 

d/ skvalitnenie spolupráce so zamestnávateľmi, so sociálnymi partnermi,   
verejnosťou a inými školami na princípe partnerstva. 

 
Čo sa podarilo a darí na škole alebo zmeny, medzníky a úspechy za uplynulé 
obdobie – školský rok 2018/2019 bol rokom päťročného bilancovania: 
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Zastavenie poklesu počtu žiakov v období posledných troch rokov ako výsledok 
intenzívnej spolupráce so základnými školami a marketingových aktivít školy, stabilizácia 
pedagogického zboru, plná kvalifikovanosť pedagógov na teoretickej  i praktickej výuke. 
Priebežné a inovačné formy vzdelávania pedagógov, podporované vzdelávacie aktivity 
priamo na pôde školy (nie honba za kreditmi, keďže väčšina kolegov spĺňa podmienku pre 
získanie kreditového príplatku). 
 
Ukončenie reštrukturalizácie technicko-hospodárskeho úseku na základe nových 
požiadaviek, zmien v legislatíve a organizácie chodu teoretického a praktického 
vyučovania na škole. Preškolenie jednotlivých zamestnancov na nových kumulovaných 
pozíciách. 
 
V oblasti materiálno-technickej: rekonštrukcia okien A a B trakte budovy školy, výmena 
vchodových dverí, zvýšenie bezpečnosti vstupných priestorov školy, rekonštrukcia 
kancelárií ekonomického úseku – riešenie stavu po kalamitnej poistnej udalosti, postupná 
výmena podlahových krytín v priestoroch školy, kompletná oprava bleskozvodov, 
komplexná rekonštrukcia bývalých priestorov školskej kuchyne a jedálne a ich premena na 
priestory odborného výcviku a odbornej praxe (prevádzka klientskeho kaderníckeho 
a kozmetického pracoviska a učebne kozmetiky a vizáže). Z pôvodných zámerov zostala 
rekonštrukcia vonkajšieho plášťa telocvične školy,  trakt C budovy školy spojená 
s výmenou okien v tejto časti budovy a zateplenie vonkajšieho plášťa budovy školy. 
Ostatné zámery boli realizované s pomocou zriaďovateľa školy i z vlastných prostriedkov 
svojpomocne. 
  
Celoslovenské a medzinárodné úspechy žiakov od roku 2006: 179 pódiových umiestnení, 
včítane dvojnásobného majstra sveta a dvojnásobného majstra Európy a v roku 2019 opäť 
prvenstvo na Otvorených majstrovstvách Európy v Prahe. V priemere 13 pódiových 
umiestnení na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v odborných zručnostiach 
žiakov ročne. 
 
Projektová činnosť: od roku 2010 škole priniesli 446 888,60 €, časť v materiálovom 
a technickom  vybavení a umožnili viac ako 110 žiakom vycestovať do krajín Európy 
a overiť si svoje odborné zručnosti a jazykové znalosti. Projekt Erazmus úspešný 
v neprerušenej sérii – 4 x Anglicko, 2 x Nemecko, 2 x Španielsko, 2 x Česká republika + 
v tomto školskom roku sme po prvý raz plnili úlohu prijímacej organizácie pre študentov 
z Olomouca. Úspešný projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje Podpora 
celoživotného vzdelávania a rozšírenie odbornej kvalifikácie. 
 
Spolupráca s Centrom odborného vzdelávania Spišská Nová Ves: za 6 rokov spolupráce 
preškolených 686 žiakov a 106 pedagogických zamestnancov v súlade s najmodernejšími 
technológiami. 
 
Dvojročná kooperácia v ďalšom praktickom vzdelávaní študentov, majstrov odborného 
výcviku a učiteľov odborných predmetov v priestoroch odbornej učebne (investícia na 
základe modelu spolupráce so zamestnávateľmi – na základe Zmluvy o spolupráci 
s firmami a recipročnom plnení). 
 
Iniciovanie  a získanie zamestnávateľov pre aktívny vstup do systému duálneho 
vzdelávania – úvodnou certifikáciou a získaním osvedčenia prešlo 7 podnikateľských 
subjektov v beauty službách. 
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V priemere 290 školských a mimoškolských akcií ročne organizovaných jednotlivými 
predmetovými komisiami, žiackou školskou radou, vedením školy a externými 
organizátormi. 
 
Od školského roka 2005/2006 úspešne absolvovalo školu 1992 žiakov v učebných 
a študijných odboroch, v poslednom školskom roku sa podarilo výrazným spôsobom znížiť 
počet absolventov, ktorí si hneď po skončení školy nenašli adekvátne zamestnanie  - zo 
79 absolventov sme evidovali len 13 žiakov na ÚPSVaR (16,46%).  
 
Priemerný prospech  od roku 2008 v rozmedzí 2,04-2,23, od roku 2017 výrazné zlepšenie 
1,84 – 1,93. 
 
Vyrovnané hospodárenie školy, tvorba vlastných príjmov prevádzkovaním kaderníckych 
a kozmetických služieb pre širokú zákaznícku klientelu, zatraktívnenie poskytovania 
služieb otvorením novozrekonštruovaných priestorov v budove školy, bezbariérový prístup 
pre  klientov. 
 
Spoločné zdieľanie úspechov - podrobné zhodnotenie vyučovania i celej činnosti školy sa 
každoročne bilancuje na záverečnej hodnotiacej porade v rámci jednotlivých 
predmetových komisií a koordinátorov špeciálnych školských činností (zvyčajne začiatok 
júla každého roka). Čo je veľmi povzbudzujúce, hodnotenie nie je len v povinnej printovej 
podobe, ale i v podobe hodnotných prezentácií jednotlivých predmetových komisií 
s bohatou foto a video dokumentáciou.  
 
V roku 2017 oslávila škola 50 rokov svojej činnosti. V rámci slávnostného programu pri 
príležitosti výročia sa zrekapitulovala každá časť činnosti školy, historické medzníky, 
postupné i náhle zmeny, profilácia, zmeny v materiálno technických podmienkach 
a samozrejme každoročné úspechy našich žiakov. Všetkým zúčastneným z radov 
zamestnancov, žiakov, pozvaných hostí, partnerov i širokej rodičovskej verejnosti bolo čo 
ukázať. Na programe, ktorý bol prierezom našich učebných a študijných odborov 120 
účinkujúcich ukázalo, čo krásne a výnimočné vedia vytvoriť v beauty svete. 
 
Bohaté dianie na škole zachytáva i školský časopis Mladý štýl, ktorý na škole vychádza za 
prispenia nadšencov z radov pedagógov od roku 1993.  
 
Aktivity a činnosti školy navonok i výrazné zlepšenie podmienok odborného výcviku 
a praxe sa výrazne odzrkadlili v tomto školskom roku na počte záujemcov o štúdium 
v momentálne prebiehajúcom prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020 – na 63 
plánovaných miest bolo do prijímacieho konania doručených 166 prihlášok na štúdium od 
žiakov 9. ročníkov základných škôl. 

Pracovali sme s týmito zámermi v oblasti vzdelávania a výchovy: 

 

 vytvoriť priestor pre globálne myslenie, kde sa v každom predmete integruje 
problematika globálnych problémov ľudstva, regiónu, odbornosti, 

 školu viesť ako otvorený systém, prístupný spolupráci s vonkajším prostredím, 
podnikateľmi a živnostníkmi, 

 zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, vychovať kultivovanú osobnosť schopnú tvorivo 
a samostatne myslieť, komunikovať v cudzom jazyku, uplatňovať informačno – 
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komunikačné technológie, žiaka, ktorý sa dokáže presadiť vo svojom odbore, 
respektíve v ďalšom štúdiu, 

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 
vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, uplatnení na trhu 
práce, 

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu 
a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 
ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných 
a talentovaných jedincov, v súlade s Koncepciou rozvoja práce s mládežou na 
území Košického samosprávneho kraja 

 podporovať špecifické záujmy, schopnosti a nadanie žiakov v súlade so 
Stratégiou rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách Košického 
samosprávneho kraja, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu, 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávania a služieb, 

 zachovať a rozvíjať tradície školy a regiónu. 

I.3 Stratégia rozvoja školy bola uskutočňovaná s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 
realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním 
projektového a programového vyučovania, zabezpečiť kvalitné vyučovanie 
cudzích jazykov využívaním jazykovej učebne a získavaním kvalifikovaných 
učiteľov pre výučbu cudzích jazykov, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií v špeciálnych 
učebniach vybavených edukačným softvérom a interaktívnymi tabuľami, 
podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných 
technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov vo 
všetkých učebných a študijných odboroch, rozvíjať špecifické záujmy žiakov 
účasťou na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach 
a projektoch, podporovať tradíciu odborných medzinárodných stáží študentov, 

 humanizovať vzdelávací proces vytváraním priaznivého sociálneho 
a pracovného prostredia v teoretickom a praktickom vyučovaní. 

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj 
s cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou, podporovať 
a zabezpečovať ďalší odborný rast a vzdelávanie učiteľov, rozvíjať hodnotenie 
a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.  

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na základe skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - 
žiakom – rodičom, rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním 
prostredia tolerancie, vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom 
a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia,  xenofóbie, rasizmu 
a intolerancie, viesť žiakov ku kultivovanej komunikácii a vyjadreniu svojho 
názoru, 
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 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie 
si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom pomôžu uplatniť sa 
na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre 
celoživotné vzdelávanie sa, 

 presadzovať zdravý životný štýl, vytvárať širokú ponuku športových, 
záujmových a voľnočasových aktivít. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými 
školami na princípe partnerstva s cieľom: 

 zapojiť rodičov do života školy rozšírením ponuky akcií a školských podujatí, 
úzko participovať s výborom Združenia rodičov pri organizácii akcií a podujatí, 
aktívna spolupráca s vedením a výchovnými poradcami základných škôl 
v rámci kraja, organizovanie spoločných stretnutí so školským výchovným 
a kariérovým poradcom, 

 propagácia školy, možností štúdia v učebných a študijných odboroch, 
organizácia rôznych foriem Dní otvorených dverí, prezentácie v rámci mesta 
i širokého okolia, využívanie foriem printovej inzercie, propagácia akcií 
v médiách, organizácia workshopov pre rodičovskú i žiacku klientelu,  

 aktívne zapájať zástupcov živnostenskej komory do skvalitňovania výchovno-
vzdelávacieho procesu, odborného výcviku a praxe, spolupracovať so 
zriaďovateľom na Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania na území Košického 
samosprávneho kraja, 

 poskytovať služby žiakov pri slávnostných a spoločenských príležitostiach 
v rámci mestskej časti, podujatí mesta Košice a podujatí organizovaných 
Košickým samosprávnym krajom, pokračovať v spolupráci s odborom kultúry 
Košického samosprávneho kraja v oblasti propagácie a zachovania tradícií 
regiónu, 

 podporovať prácu žiackej školskej rady v súlade s akčným plánom práce s 
mládežou, 

 činnosť predmetových komisií koordinovať pri spoločných postupoch formou 
grémia predsedov predmetových komisií, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami zameranými na 
humánne ciele. 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia 
s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, pravidelne sa 
starať o úpravu okolia školy, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových 
finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty. 

 
V 60 - tych rokoch minulého storočia mesto Košice zaznamenáva dynamický hospodársky 
rozvoj, prudký rast počtu obyvateľstva a jeho enormný záujem o služby. Tento vývoj 
nastolil spoločenskú objednávku prípravy mládeže na skupinu povolaní v oblasti služieb – 
čo viedlo k vzniku našej školy. Škola mala možnosť výberu tých najlepších uchádzačov, 
vzhľadom na veľký záujem o štúdium, hlavne v odboroch kaderník a kozmetička.  
Spoločensko – ekonomický vývoj i vývoj demografický postupne ovplyvňovali štruktúru 
študijných i učebných odborov na škole. Vedecko – technický rozvoj prispel k modernizácii 
vzdelávacieho procesu, ale na druhej strane spôsobil i zánik niektorých učebných 
i študijných odborov. Nové technológie v textilnom priemysle priniesli inováciu materiálov, 
ktoré nevyžadujú chemickú údržbu – čo spôsobilo zníženie záujmu o služby chemických 
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čistiarní. Aj v našich podmienkach sa to prejavilo znížením záujmu o učebný odbor chemik   
a študijný odbor chemický a farmaceutický priemysel a k ich postupnému zániku. 
Aj napriek maximálnej snahe školy tendencia klesajúceho záujmu o odbory postihla 
i učebný odbor záhradník. Škola v snahe zvrátiť nepriaznivú situáciu reagovala zaradením 
nového študijného odboru záhradnícka výroba a služby do siete, avšak prvý ročník tohto 
odboru sa nepodarilo otvoriť. 
Nepriaznivá situácia na trhu sa prejavila aj v odboroch krajčír a odevníctvo. Tlak lacných 
dovozových textilných výrobkov ovplyvnil ekonomický vývoj vo väčšine textilných firiem na 
Slovensku.  
Absencia týchto odborov nastolila hľadanie širších príčin tohto stavu. Nárast nákladov na 
dopravu, zvýšené náklady na ubytovanie a stravu v internátoch, zníženie solventnosti 
rodičov, ale i neúmerný nárast nových škôl, hlavne gymnázií, zníženie vedomostnej 
úrovne prijímaných žiakov na tieto druhy škôl, i tu možno hľadať príčiny nepriaznivého 
stavu posledných rokov. 
V rámci I. etapy racionalizácie rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 
dňa 3.4.2007 bola zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená 
Združená stredná škola   odevná  a textilná  na  Textilnej  ul.  č. 1 v Košiciach.  Následne  
boli  na  našu  školu  zaradené študijné odbory odevný dizajn, modelárstvo a návrhárstvo 
odevov, operátor odevnej výroby, scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy, 
umeleckoremeselné spracúvanie textilu – gobelinárske práce a odbor textilný priemysel. 
Študenti 9 tried druhého až štvrtého ročníka bývalej ZSŠ odevnej a textilnej sa tak 
1.9.2007 stali žiakmi našej školy. 
Z pôvodných textilných odborov sa škola snaží udržať aspoň študijný odbor odevný dizajn, 
čo sa v školských rokoch 2009/2010, 2010/2011 a 2011/2012 podarilo otvorením jednej 
skupiny tohto študijného odboru v ročníku.  
V školskom roku 2012/2013 sa skupinu odevného dizajnu a odboru obchod a podnikanie 
nepodarilo otvoriť. V školskom roku 2013/14 sa nepodarilo otvoriť študijný odbor odevný 
dizajn a obchod a podnikanie. V školskom roku 2014/2015 sa podarilo otvoriť skupinu 
odevného dizajnu, s odborom obchod a podnikanie sa stále nedarí. V školskom roku 
2015/2016 sme vstúpili do výučby prvých ročníkov s jednou triedou učebného odboru 
kaderník, jednou triedou kombinácie študijných odborov kozmetika a kozmetička 
a vizážistka a s jednou triedou nadstavbového štúdia v študijnom odbore vlasová 
kozmetika. Školské roky 2016/2017a 2017/2018 priniesli okrem otvorenia tradičných tried 
a skupín beauty odborov aj otvorenie 1 skupiny odevného dizajnu v každom roku. 
Úlohou vedenia školy je aj naďalej zintenzívňovať prezentačnú činnosť a nábor žiakov tak, 
aby v ďalšom školskom roku bola možnosť zriadiť skupiny všetkých ponúkaných odborov. 
Počas celého školského roka sme intenzívne komunikovali s Republikovou úniou 
zamestnávateľov a Ministerstvom školstva SR vo veci zaradenia nového študijného 
odboru kaderník - vizážista, čo po počiatočnom neúspechu – zamietavom stanovisku sa 
nakoniec podarilo podaním rozkladu k rozhodnutiu. Prvá skupina študentov tohto odboru 
nastúpila v školskom roku 2018/2019. 
V súčasnosti škola poskytuje stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore kaderník (1. – 
3. ročník) a úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch: kozmetik (1. – 4. 
ročník), kozmetička  a vizážistka (1. – 4. ročník), odevný dizajn 2., 3. a 4. ročník), kaderník 
– vizážista (1. ročník a 2. ročník) a vlasová kozmetika (1. a 2. ročník). Po 5 rokoch odmlky 
sa podarilo opäť do skupiny odborov na škole zaviesť študijný odbor obchod a podnikanie 
– v školskom roku 2019/2020 sa podarilo vytvoriť jednu skupinu študentov v tomto odbore, 
so študijným odborom odevný dizajn sa budeme musieť postupne rozlúčiť, talentové 
odbory budú podľa novej dikcie zákona môcť pôsobiť len na školách umeleckého 
priemyslu. 
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I.4 Priority 
Škola v školskom roku 2018/2019 pripravovala žiakov v týchto odboroch: 
- študijné odbory:     kozmetička, kozmetik  od r. 1987 
     kaderník - vizážista od r. 2018 
                                   kozmetička a vizážistka od r. 2003 
                                   odevný dizajn od r. 2007 
- učebné odbory:     kaderník od r. 1973 
- nadstavbové štúdium:  vlasová kozmetika od r. 1978 
 

V týchto odboroch škola stavia na dlhoročnej tradícii, dobrom mene a kvalite teoretického 
a praktického vzdelávania v oblasti služieb. K tomu prispieva aj stabilizovaný pedagogický 
zbor i celý personál školy, ktorý spĺňa všetky odborné i kvalifikačné predpoklady.                                         
Stravovanie žiakom a zamestnancom bolo ponúknuté a zabezpečené v ŠJ SOŠ 
Ostrovského 1, Košice. 
Ubytovanie je zabezpečené v školských internátoch v rámci mesta Košice, väčšina žiakov 
je  ubytovaná v Školskom internáte  A. Garbana na Werferovej ulici č. 10, s ktorým má 
škola veľmi dobré skúsenosti.  

I.5 Plány 
 
Škola v povedomí širokej verejnosti v horizonte piatich rokov bude vystupovať ako: 

 dobrá a moderná škola, škola, v ktorej pedagógovia využívaním moderných metód 
a didaktickej techniky budú zlepšovať kvalitu výuky 

 škola, v ktorej sa žiaci môžu slobodne a rovnoprávne rozvíjať, tvoriť a vzdelávať 
s cieľom uspieť a zamestnať sa vo svojom odbore 

 škola, ktorá vychováva zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov 
s dôrazom na formovanie ich mravných postojov, hodnotového systému, škola, 
ktorá učí žiakov prispôsobovať sa podmienkam a požiadavkám súčasnej 
spoločnosti, škola efektívne prepojená s trhom práce, flexibilne reagujúca obsahom 
školského vzdelávacieho programu 

 škola, ktorá uplatňuje humanistický prístup, škola, ktorá reaguje na potreby žiakov, 
rodičov, trhu, škola preferujúca rovnosť šancí 

 škola, v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným za svoj rozvoj 
 škola, v ktorej sú vytvárané podmienky na získavanie kľúčových kompetencií 
 škola, ktorá poskytuje žiakom estetické pracovné prostredie 
 škola, ktorá vyvíja projektovú aktivitu, škola tretieho tisícročia. 

 
Ciele boli stanovené v týchto oblastiach: 

I. výchova a vzdelávanie 
II. personálna oblasť 
III. postavenie školy a publicita. 

 
I. Výchova a vzdelávanie 
 rozvíjať osobnosť žiaka, jeho nadanie, rozumové a fyzické schopnosti tak, aby 

získal kľúčové kompetencie, ktoré budú použiteľné i v meniacich sa podmienkach 
na trhu práce 

 rozvíjať záujem žiakov o vzdelávanie, rozvíjať u žiakov estetické cítenie, rozvíjať 
spoluprácu s rodičmi 

 ponúknuť žiakom možnosť zmysluplných mimoškolských aktivít, krúžkov, ktoré 
eliminujú negatívne vplyvy spoločnosti, v spolupráci so žiackou redakčnou radou 
pokračovať v tvorbe školského časopisu Mladý štýl 
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 vštepovať žiakom humanizmus a toleranciu 
 zavádzať nové vyučovacie metódy a moderné trendy do postupov praktického 

vyučovania 
 pre zlepšenie vyučovacích výsledkov u slabších a integrovaných žiakov uplatňovať 

individuálny prístup 
 vylepšovať medzipredmetové vzťahy, prepojenie teoretického a praktického 

vyučovania 
 pravidelne dopĺňať literárny fond v žiackej i učiteľskej knižnici 
 motivovať žiakov a podporovať ich záujem o účasť na súťažiach a projektoch 
 budovať symbiózu tradičných hodnôt a moderných trendov, zapojiť všetkých 

zamestnancov do zlepšovania kvality práce školy, viesť ich k osvojeniu pravidla, že 
kvalita je stratégiou prežitia. 

II. Personálna oblasť 
V starostlivosti o pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy je prioritnou 
úlohou vedenia školy: 

- umožňovať ďalšie vzdelávanie pracovníkov ekonomického úseku, učiteľov  
a majstrov odborného výcviku vo svojich odboroch, vytvárať optimálne podmienky 
pre ďalšie vzdelávanie formou interných školení a seminárov, 

- podporovať pedagogických pracovníkov k využívaniu informačných technológií, 
- zabezpečovať pravidelné preškoľovanie pracovníkov technicko – hospodárskeho 

úseku, 
- zabezpečovať všetky úlohy vyplývajúce z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a dodržiavať protipožiarne opatrenia, spolupracovať so zamestnaneckou radou v 
zmysle platnej legislatívy. 

 
III. Postavenie školy a oblasť publicity 
 šíriť dobré meno školy poskytovaním kvalitných a cenovo dostupných služieb 

širokej verejnosti 
 propagovať školu a uskutočňované akcie cez elektronické i printové médiá, 

rozširovať a aktualizovať informácie na www stránke školy, rozšíriť spoluprácu so 
základnými školami v oblasti propagácie štúdia na škole. 

 
I.6 Ciele v školskom roku 2018/2019: 
 

 rozpracovať pedagogicko-organizačné pokyny na podmienky školy, inovácia 
školských vzdelávacích programov, opatrenia vyplývajúce z koncepcie rozvoja 
odborného vzdelávania, koncepcie rozvoja športu a koncepcie práce 
s mládežou, zlepšiť kvalitu vzdelávania 

 zvyšovať kredit a image školy, využívať tradície školy pre výchovné pôsobenie 

 vylepšiť kontakty s inými školami, s miestnymi školskými správami,  
so zamestnávateľmi a inštitúciami vyššieho vzdelávania 

 vypracovať stratégiu na dosiahnutie efektívnej výučby, zabezpečiť dobrú 
pripravenosť na testy a skúšky 

 formovať špičkové talenty v oblasti praktických činností 

 vypracovať systém práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 aplikovať informačné a komunikačné technológie do výučby, učenia a riadenia, 
vypracovať systém na sprostredkovanie vnútorného toku informácií 
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 aktívne zapájať učiteľov do riešenia projektov, grantov, programov  inovácie 
výchovno - vzdelávacieho procesu, posilniť a zlepšiť vzdelávanie v oblasti 
cudzích jazykov 

 zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých zamestnancov, dodržiavať hygienu 
pracovného režimu školy, dopĺňať materiálové vybavenie školy a vylepšovať 
priestorovú vybavenosť v rámci finančných možností školy, vylepšovať kvalitu 
pracovného prostredia učiteľov a žiakov 

 zabezpečiť informovanosť žiakov základných škôl o možnostiach štúdia na 
škole. 
 

I.7 Hodnotenie činnosti jednotlivých predmetových komisií: 
 
V školskom roku 2018/2019 sme sa riadili zámermi a stratégiou vytýčenou v koncepcii 
rozvoja školy na päťročné obdobie 2014-2019. Kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu 
i výchovy mimo vyučovania potvrdzujú školské akcie, súťaže, prezentácie podrobne 
zhodnotené v jednotlivých častiach hodnotiacich správ predmetových komisií 
a prezentované predsedami predmetových komisií Power-Point prezentáciami na 
hodnotiacej porade dňa 3.7.2019. 
 
V škole aktívne pracovalo 5 predmetových komisií. Zo záverečných hodnotiacich správ 
uvádzam aktivity v školskom roku 2018/2019: 
 
A/ Predmetová komisia slovenského jazyka, spoločensko – vedných predmetov 
a telesnej a športovej výchovy – Mgr. Ballayová – predseda PK 
 
Realizácia úloh podľa schváleného plánu práce PK: 

 

Maturitné skúšky – EČ a PFIČ MS zo SJL 12..3.2019 

Výsledky: 27 ž - úspešne (viac ako 33 %)  16 ž - neúspešne (33 % a menej); priemerná úspešnosť 

37,2% 

ÚFIČ – 22. 5 – 30. 5. 2019 

Výsledky: 

35 ž - 33 ž prospelo, 2 ž neprospeli (1 – 4ž, 2 – 5ž, 3 – 11ž, 4 – 14ž, 5 – 1ž); dosiahnutý priemerný 

prospech 3,08 

V náhradnom termíne v septembri - MS 13 žiačok, z toho 11 z nich musia ešte absolvovať opravnú 

skúšku na ukončenie 4. ročníka v auguste. 

 

VSTUPNÉ TESTY ZO SJL 

Výsledky:  

I. A – diktát – 4,33; test – 4,18 

I. D – diktát - 4,76; test – 4,41 

I. I – diktát - 3,5; test - 3,2 

 

OSLOBODENÍ z TELESNEJ a ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

IV. skupina – 40 žiakov 

III. skupina – 6 žiakov 
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ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCH. VZDELÁVACÍMI POTREBAMI – ZAČLENENÍ ŽIACI – 55 žiakov, 

z toho 6 maturantov a ž žiakov na ZUS 

  

KURZY 

- 11. 2. – 15. 2. 2019 sa 28 žiakov 1. ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v rekreačnom 

stredisku Jahodná Košice. Vedúcim kurzu bol Mgr. Blanár. Kurz prebehol podľa 

schváleného plánu bez zdravotných a organizačných problémov. 

- 27. 5 . 1. 6. 2019 žiaci 1. ročníka absolvovali Kurz pohybových aktivít v prírode. Kurzu sa 

zúčastnili všetci žiaci. Vedúci kurzu – Mgr. Ballayová 

- 27. 5 – 29. 5. 2019 žiaci 3. ročníka absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Pozitívnou 

stránkou kurzu bola účasť žiakov na prezentačnom podujatí s účasťou záchranných 

zložiek. Vedúci kurzu´- Mgr. Blanár 

- Podľa harmonogramu školského roku sa konali účelové cvičenia pre žiakov 1. a 2.ročníka 

(18. 9. 2018; 17. 4. 2019) 

 

EXKURZIE 

- V súlade s odporúčaním POP a ŠVP - celodenná exkurzia zameraná na prevenciu 

extrémizmu, návšteva miest bojov II. sv. vojny – 3. 5. 2019 Vojenská expozícia v Starej 

Ľubovni – zopd. Dr. Fertaľová 

- Učitelia SJL zorganizovali pre žiakov I. I, I. A a I. NSA exkurziu do štátnej vedeckej 

knižnice. (17. 12. 2018, 21. 6. 2019), zodp.: Mgr. Jancusková, p. Baran 

 

SÚŤAŽE 

- Školské kolo olympiády zo SJL – 26. 11. 2018. Úlohy boli zamerané na čítanie 

s porozumením a čitateľskú gramotnosť. Víťazkou sa stala Lenka Kozáková (I. I); Zuzana 

Demešová (I. A). Zodp.: vyučujúci SJL 

- Súťaž O pohár starostu MČ Košice Juh – 3. 10. 2018. Z našej školy sa podujatia zúčastnilo 

7 žiakov – víťazka Ivana Feňáková, I. I; ďalší žiaci obsadili 4., 6., a 9. miesto. Zodp.: 

vyučujúci TSV 

- 16. 10. 2018 sa dievčenské družstvo zúčastnilo súťaže v stolnom tenise. 

- 22. 10. 2018 sa družstvo bedmintonu zúčastnilo regionálneho kola, kde z 22 zúčastnených 

družstiev obsadili 12. miesto. Tomuto predchádzali triedne kolá v bedmintone. 

- 13. 12. 2018 sa konala „Súťaž v rýchlom čítaní“ pre žiakov I. ročníka. Víťazkou sa stala 

žiačka Zubková (I. A).  

- 22. 1. 2019 sa družstvo futsalu dievčat zúčastnilo regionálneho kola. 

- 29. 1. 2019 sa družstvo basketbalistiek našej školy zúčastnilo regionálneho kola, kde 

obsadili 4. miesto.  

- 5. 3. 2019 sa volejbalové družstvo školy zúčastnilo regionálneho kola, kde obsadili 4. 

miesto. 
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- 25. 4. 2019 sa konalo regionálne kolo v atletike dievčat, kde Belišová Natália (II. I) v behu 

na 200 m obsadila 8. miesto, Kaputová Alexandra (III. E) vo vrhu guľou obsadila 8. miesto, 

Konečná Nikoleta (III. D) v hode oštepom obsadila 6. miesto.  

- V januári vyučujúci TSV zorganizovali medzitriedny volejbalový turnaj.  

 

TVORIVO HUMANISTICKÁ VÝCHOVA – ĎALŠIE AKTIVITY 

- 12. – 13. 10. 2018 zapojenie dvoch žiačok II. I do workshopov s tématikou ľudských práv – 

organizované CVČ. Zodp.: Dr. Liptáková 

- Aktivity v rámci týždňa vedy a techniky – so žiakmi I. I a I. A realizácia a prezentácia 

projektu Veľké malé objavy, úloha žien vo vede. Zodp.: Dr. Liptáková 

- 21. 10. 2018 zapojenie žiakov na hodinách TSV, ZDR do aktivít súvisiacich s Dňom zdravej 

výživy a životného štýlu – témy: ako byť FIT, Pohybom k zdraviu, Ja a zdravá strava,.  

Body Image. Zodp.: vyučujúci TSV 

- Vyučujúci TSV so žiakmi vo všetkých triedach realizovali testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti a konštatovali, že pomaly stúpajúcu kondičnú výkonnosť žiakov. Zodp.: 

vyučujúci TSV 

- 2. 5. 2019 sa 17 žiakov školy zúčastnilo charitatívneho behu VS City RUN. Zodp.: Mgr. 

Blanár, RNDr. Petkaničová 

- 17. 5. 2019 sa 88 žiakov zúčastnilo na celomestskom podujatí na Hlavnej ulici – Štvorylka. 

Zodp.: Mgr. Ballayová 

- Prezentácia školy pre ZŠ a verejnosť – Správna voľba povolania (23. 11. 2018 – 

Fertaľová), DOD SOŠ GEM KE (19. 12. 2018 – Fertaľová, Liptáková) 

- Jednotliví vyučujúci sa podieľali na tvorbe školského časopisu Mladý štýl príspevkami 

žiakov aj prezentáciou uskutočnených podujatí. 

- 15. 5. 2019 sa 20 žiakov zúčastnilo e-súťaže „Mladý digitálny Európan“. Žiaci si overili 

množstvo vedomostí o EÚ.  

- 7. 6. 2019 Dr. Fertaľová bola organizátor účasti na Festivale študentských remesiel 

v Kežmarku, kde žiačky ODI získali so svojou kolekciou 3. miesto a kederníčky vo svojej 

súťaži 2. miesto.  

- 17. 6. 2019 sa 16 žiačok školy zapojilo do dobrovoľníckej práce pre Univerzitnú nemocnicu 

Košice – natierali plot. Zodp.: Mgr. Blanár. 

ERASMUS 

1. 6. 2018 – 30. 5. 2019 bol realizovaný projekt mobilitnej stáže 10 kaderníkov v Českej 

republike (Olomouc). Stáž prebehla od 24. 3. Do 6. 4. 2019. Jednou z koordinátoriek projektu 

bola PaedDr. Liptáková.  

Vo výzve 2019 získali grant pre 21 žiakov všetkých odborov, ktorí budú absolvovať stáž 

v jednotlivých firmách v Krakove. Zodp.: Mgr. Handlovičová, PaedDr. Liptáková 
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

Pohybové hry – Mgr. Blanár 

Pohyb a pobyt v prírode a telocvični – Mgr. Ballayová 

Košické potulky – Dr. Fertaľová 

 

VZDELÁVANIE 

27. 9. 2018 sa Dr. Fertaľová a Dr. Liptáková zúčastnili seminára pod záštitou UPJŠ na tému: 

Pohľady politikov v minulosti a odkaz pre súčasnosť – Extrémizmus a holokaust, Hodža štátnika 

politik. 

PaedDr. Liptáková pokračuje vo vzdelávaní v oblasti manažmentu a riadenia školy. 

Mgr. Ballayová sa zúčastňovala seminárov koordinátorov prevencie organizované CPPPaP 

Zuzkin park Košice. 

 

 
B/ Predmetová komisia cudzích jazykov – PhDr. Vinclavová – predseda PK 
 
VYHODNOTENIE  PRÁCE  PK  V JEDNOTLIVÝCH  OBLASTIACH 
 
PRÍPRAVA, ZABEZPEČENIE, PRIEBEH A HODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO 
PROCESU, ŠkVP 

 
V školskom roku sa vyučovali cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský. V maturitných triedach 
vyučujúci oboznámili študentov s okruhmi maturitných  zadaní v septembri 2018.  
Na hodinách ANJ sa pracovalo s učebnicami Headway, v maturitných ročníkoch             
Successful at Graduation a Yes. Vyučujúci pracovali i s časopismi Hello, Bridge               
a Friendship, využívali mapy, obrazové a obrázkové materiály. Na overenie vedomostí sa využívali 
testy a písomky. Doplnkovými učebnicami boli – Nová maturita z ANJ, Real Life, Maturita – 
Preparation Tests a DVD – Oxford iTools, Oxford Word Skills, materiály projektu English Go. 
V maturitných ročníkoch sa využívali testy externej časti MS z minulých rokov. 
Nemčinári využívali učebnice NEJ pre SŠ a Direkt Neu. Vyučujúci pracovali s časopisom Hurra, 
mapami, obrazovým a obrázkovým materiálom. Maturujúce triedy používajú učebnice Nová 
maturita z NEJ a Gramatika nemeckého jazyka.    
RUJ sa vyučoval z učebníc Vstreči s Rossijej v 1. až 3. ročníku v kaderníckej triede             
a učebnicu Klass. Všetci vyučujúci používali dostupné prekladové a výkladové slovníky v prípade 
potreby. Vyučovanie prebiehalo v klasických triedach a v odborných učebniach ANJ, ktoré             
mali na starosti PhDr. Vinclavová a Ing. Kopkášová, o učebňu NEJ sa starala RNDr.             
Csorbová. Všetci členovia využívali IKT – v odbornej učebni ANJ stále a v učebniach výpočtovej 
techniky podľa dostupnosti. Používali sa výukové DVD, CD, internet, dostupný    materiál, 
pomôcky a návrhy zaujímavých úloh, získaných na seminároch Oxford University Press (určené 
pre angličtinárov). 
Musíme konštatovať, že úroveň vedomostí v CUJ je rozdielna, máme niekoľko             
talentovaných žiakov, ktorým sa nemôžeme dostatočne venovať, pretože väčšina žiakov je 
priemerná, žiaci nemajú veľký záujem o štúdium cudzích jazykov, veľa absentujú, nielen zo 
zdravotných dôvodov a nepripravujú sa doma na hodiny CUJ. Slabšie výsledky sú v učebných 
odboroch ako v študijných a potom i v nadstavbovom štúdiu sú problémy pri zvládnutí väčšieho 
množstva učiva. Navrhujeme v budúcnosti viac motivovať žiakov k štúdiu CUJ, intenzívnejšou 
spoluprácou členov, pripraviť otvorené hodiny pre kolegov, odovzdávať si skúseností a dobré 
nápady zo seminárov, množením materiálov zo seminárov i pre kolegov, či využívaním IKT             
vo väčšej miere. ŠkVP sme v tomto školskom roku nerobili, po obsahovej stránke sme             
ŠkVP splnili a dodržali sme všetky časové relácie. 
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MATURITNÉ  SKÚŠKY 
 
MS v školskom roku 2018/2019 sa na škole konali v dvoch termínoch:      18.9.2018 – opravné MS, 
ktorých sa zúčastnilo 7 žiačok, všetky žiačky vyhoveli kritériám hodnotenia. V tomto školskom roku 
žiaci maturovali z angličtiny a z nemčiny v B1 úrovni. Z ruštiny sa nematurovalo. Písomná časť MS 
v cudzích jazykoch sa konala centrálne 13. marca 2019. EČ a PFIČ  z ANJ písalo 36 žiakov. EČ 
a PFIČ z NEJ písalo 7 žiačok. EČ v popoludňajších hodinách opravovali učitelia, ktorí neboli 
menovaní ako PMK na iné SŠ a ktorých touto úlohou poverila riaditeľka školy. PFIČ opravovali             
vyučujúci v maturitných triedach podľa pokynov NÚCEMu a MŠ SR. Ústna časť MS z ANJ sa 
konala od 27. mája do 30. mája 2019. Maturanti v anglickom jazyku maturovali v úrovni B1. ÚIFČ 
konalo 27 žiakov, z toho (1=5ž, 2=9ž, 3=6ž, 4=6ž a 1=1ž), priemerná známka je 2,59. Nepripustení 
žiaci k ústnej skúške, žiačka s nedostatočnou známkou a dve žiačky s dostatočnou známkou budú             
konať MS z ANJ v septembri 2019. 
Ústna časť MS z NEJ sa konala 28. mája 2019. 7 maturantov v nemeckom jazyku             
maturovalo v úrovni B1. Všetci prospeli (1=0ž, 2=2ž, 3=5ž, 4=0ž a 1=0ž), priemerná             
známka je 2,7. Opravná MS v NEJ nie je. 
             
                                           
OLYMPIÁDY, SÚŤAŽE, KRÚŽKY 
 
Školské kolo olympiády z ANJ sa konalo 7.12..2018, zodpovedné boli PhDr. Vinclavová a Ing. 
Siroťáková, Ing. Kopkášová  zakúpila vecné ceny. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov v kategórii 2D 
a prvé miesta obsadili: 
           1. miesto – Sarah Takáč (II.I) 
           2. miesto – Samuel Cippl (II.D) 
           3. miesto – Terézia Dvorská (I.I)  
Do okresného kola konaného 16.1.2019 v  postúpila Sarah Takáč, ktorá sa neumiestnila na 
popredných miestach. 

 
Školské kolo olympiády z NEJ sa tento rok nekonalo 11.12.2018, RNDr. Csorbová             
pripravila hodinu Zábavná nemčina pre 1. a 2. ročník, zakúpila aj vecné ceny. Súťaže sa zúčastnilo 
5 družstiev po 2 žiakoch a výsledky sú: 
           1. miesto – I.I (1. CUJ) 
           2. miesto – I.I (2.CUJ) 
           3. miesto – II.I (2. CUJ) 
             
PhDr. Vinclavová sa zúčastnila obvodného kola olympiády v ANJ 16.1.2019 v porote 2B kategórie, 
ktoré organizovalo Gymnázium Park mládeže, Košice.  
V októbri začali pracovať krúžky v spolupráci s CVČ Strojárenská, Košice. Mgr. Blanár viedol 
krúžok Športové hry, Ing. Kopkášová Svet okolo nás, a PhDr.    Vinclavová Kultúrny krúžok. 
             
             
EXKURZIE  A STÁŽE 
             
29.9.2018 Ing. Kopkášová zorganizovala exkurziu pre II. A na Ústavný súd v DOD, kde sa stretli 
i s p. ministerkou školstva M Lubyovou.  
8.11.2018 Ing Kopkášová uskutočnila popoludnie s knihou v knižnici s II.A. 
13.11.2018 Ing. Kopkášová zorganizovala divadelné predstavenie v anglickom  jazyku, ktorého sa 
zúčastnila i PhDr. Vinclavová a Ing Siroťáková so žiakmi III.AI,  I.NSA a II.NSA (40ž) v Starej 
radnici na Hlavnej ulici v Košiciach.  
13.2.2019 sme navštívili rovnaké predstavenie s triedami II.A, II.D, II.I a IV.I (50ž).             
Predstavenie odporúčame navštíviť i v budúcom školskom roku, bolo veľmi vydarené, zaujímavé 
a vtipné. Témou bol internet a jeho negatívny vplyv na mladých ľudí. 
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Novinkou tohto školského roka bolo vyučovanie CUJ v knižnici. RNDr. Csorbová vyučovala I. NSA 
14.11.2018, témou bol E.M.REmarque – Traja kamaráti. PhDr. Vinclavová vyučovala II.I 
29.11.2018, témou bol Ch. Dickens – Vianočná koleda. 
18.12.2018 PhDr. Vinclavová bola na vianočnej exkurzii s II.NSA a s II.D  
19.12.2018, kde sa zúčastnila i RNDr. Csorbová, na vianočnej exkurzii bola i Ing             
Kopkášová s II.A a s tou istou triedou i v kine. 
Od 14.4. do 18.4.2019 sa PhDr. Vinclavová , RNDr Csorbová a Mgr. Scholczová                
zúčastnili exkurzie v Holandsku so žiakmi školy. Videli sme pekné prístavné mesto             
Rotterdam, Den Haag – sídlo holandského parlamentu, vlády a monarchu, kde má sídlo aj 
Medzinárodný súdny dvor, Delft – sídlo typickej holandskej modro- bielej keramiky a rôznych 
syrov. Ďalej sme navštívili kvetinovú výstavu Keukenhof, Skanzen veterných mlynov Zaanse 
Schans a hlavné mesto Amsterdam, kde sme mali prehliadku mesta z lode plavbou po grachtoch. 
PhDr Vinclavová bola s triedou II.D v kine Cinemax v Optime v apríli. 
7.5.2019 boli Ing Siroťáková a Mgr Jarná na DOD TUKE s III.AI (8ž) pri príležitosti 160. výročia 
narodenia Aurela Stodolu, kde si pozreli prezentácie jednotlivých fakúlt  a geovednú expozíciu, Ing 
Siroťáková bola s III.D v Info centre USA. 
              
                                          
INÉ  AKTIVITY  ČLENOV  PK 
Mgr. Blanár od5.12.2018 do 14.12.2018 pripravil hodiny vianočných zvykov v Rusku v triedach, 
ktoré sa učia ruštinu a pred Veľkou nocou hodiny o Fašiangoch v Rusku, kde sa pridala aj RNDr. 
Csorbová. 
RNDr. Csorbová pripravovala v školskom rozhlase zdravotnícke okienko, relácie             
o vianočných a veľkonočných zvykochs Mgr. Blanárom, valentínsku reláciu, reláciu k MDŽ a ku 
Dňu učiteľov, starala sa o učebňu NEJ č. 83A, vytvárala nástenné noviny– o zdraví, citáty a múdre 
myšlienky, nemeckú nástenku, vyučovala NEJ v knižnici, zúčastnila sa vianočnej exkurzie s II.D, 
zorganizovala celoškolské kultúrne podujatie – vianočný koncert v Južane, na Sv. Valentína robila 
so žiakmi valentínske pozdravy, v čase písomných MS 12.3.2019 zorganizovala divadelné 
predstavenie a 13.3.2019  Koncert hviezd, vystúpenie žiakov ZUŠ Miškovecká v Košiciach, urobila             
súťaž Hravá nemčina, písala články do školského časopisu, zúčastnila sa exkurzie            
v Holandsku,  bola menovaná PMK NEJ, zorganizovala výlet do AquaCity Poprad s I.A dňa 
24.6.2019, kde sa zúčastnila i PhDr Vinclavová. 
Ing. Kopkášová sa starala o nástenné noviny na chodbe – anglickú nástenku, starala sa             
o učebňu ANJ č. 98, bola s II.A na Ústavnom súde, uskutočnila popoludnie s knihou              
v knižnici, zakúpila ceny na OAJ, bola s II.A v kine, urobila inventarizáciu v knižnici,             
uskutočnila vianočnú exkurziu s II.A, organizovala anglické divadlo pre vybrané triedy,  bola 
menovaná PMK ANJ,  zorganizovala výlet II.A do okolia Košíc a exkurziu s II.A v júni 2019.     
Ing. Siroťáková  bola s 2. ročníkom na exkurzii po pamiatkach Košíc, zúčastnila sa             
anglického divadelného predstavenia, bola s III.D v Info centre USA, s III.AI na DOD TUKE.  
PhDr. Vinclavová pripravovala v školskom rozhlase kultúrne okienko, reláciu vianočných 
a veľkonočných zvykov, valentínsku reláciu, reláciu k MDŽ a ku Dňu učiteľov, starala sa o jazykovú 
učebňu č. 19, kde aktualizovala nástenné noviny podľa  sviatkov, bola v porote okresného kola 
OAJ, zúčastnila sa seminára Oxford University Press a konferencie ANJ, Oxford Day 
organizovaných Kníhkupectvom Oxford  University Press, trikrát dňa Oxford Day, stretnutia 
angličtinárov organizovaných Kníhkupectvom Oxford University Press v popoludňajších hodinách, 
zorganizovala pre II.NSA a II.D vianočnú exkurziu, kino pre II.D, zúčastnila sa anglického divadla,             
exkurzie do Holandska, písala články do školského časopisu, vyučovala v knižnici, s I.A robila 
projekty – Menu, prekladala dokumenty pre Erasmus +, bola menovaná  PMK ANJ, zúčastnila sa 
výletu s I.A do AquaCity Poprad a exkurzie s I.A do centra mesta.        
             

C/ Predmetová komisia matematiky, informatiky a odborných ekonomických 
predmetov – Ing. Kerestúriová – predseda PK 
 
Zasadnutia PK boli zamerané na: 
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- zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu zmenou vzdelávacích plánov 
- priebežnú kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z plánu práce 
- riešenie aktuálnych otázok súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
- zapájanie študentov do odborných konferencií a súťaží 
- oboznámenie sa s obsahom školení, na ktorých sa zúčastnili členovia PK 
 
Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
 

Predmetová komisia sa v šk. roku 2018/2019 riadila plánom práce prijatým na prvom 
zasadnutí 30. 8. 2018. Činnosť členov PK bola zameraná na realizáciu všetkých cieľov, ktoré si 
stanovili na prvom zasadaní.  
Zvyšovanie úrovne vedomostí študentov – učitelia zabezpečili zavádzaním novších 
a modernejších foriem do vyučovania.  Zadávaním rôznych projektov a aktivít študentom u nich 
podporovali hlavne ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu. Počas práce na projektoch sa študenti 
naučili vyhľadať a spracovať množstvo informácií, využívať pri tom informačno-komunikačné 
technológie, spolupracovať v skupinách, rešpektovať názory ostatných. Pri obhajobách prác si 
zasa prehlbovali slovnú zásobu a cvičili sa v zvládaní stresu spojeného s vystupovaním pred 
skupinou spolužiakov. Všetky projekty boli prepojené s odborným vzdelávaním príslušného 
študijného a učebného odboru. Témy jednotlivých zadaní boli zamerané na priamu prezentáciu 
prác študentov za účelom zviditeľniť svoje portfólio, vedieť predať výsledky svojej práce. Aplikácie, 
v ktorých študenti vytvárali svoje prezentácie prác boli vyberané vzhľadom na možnosti školy 
(legálne zakúpený softvér, online verzie, „Open“ verzie).  

  Ukážky jednotlivých prác v hodnotiacej prezentácii svedčia o tom, že ich študenti 
vypracovávali so záujmom. 

Výučba predmetov prebiehala podľa tematických plánov  školského vzdelávacieho 
programu. Zvýšenú pozornosť učitelia venovali začleneným študentom, ktorí spolu s ostatnými 
študentmi zvládli učivo podľa plánov. 

 
Členovia našej PK sa venovali aj výchovno-vzdelávacím aktivitám v predmetoch,  ktoré 

prebrali počas dlhodobej PN po kolegyni Ing. E. Moyzesovej a snažili sa o 100% výkon. Sme 
presvedčení, že napriek novým skúsenostiam kolegov boli študentom odovzdané  požadované 
informácie (a aj niečo navyše) a tí boli kvalitne pripravení na maturitné aj záverečné skúšky. 
Svedčia o tom aj samotné výsledky z hodnotenia praktických predmetov na MS, ktorých súčasťou 
boli aj otázky z daných predmetov. 

 
Prerozdelenie predmetov: 
 
 RNDr. J. Petkaničová  - MTE – I. NSA, II. NSA 
 Ing. V. Kerestúriová  - ADZ – III. AI  
     - OSL – II. NSA 
 Ing. A. Korcsmárosová - EKO – VI. I, I. NSA, III. D, III. E 
 Ing. S. Mihaľo   - MTE – III. AI 
 

 
Čerpanie finančných prostriedkov zo ZR  
 
Za účelom zvýšenia kvality vyučovacieho procesu boli zo schválených finančných prostriedkov 
výborom ZR a vedením SOŠ doplnené prostriedky na výučbu.  

Z finančných prostriedkov ZR bolo financované: 

- Zabezpečenie predplatného odborných časopisov PC Revue  a Quark na nový 
kalendárny rok - vyžiadanie faktúry (mailová komunikácia) a zaplatenie predplatného – 
zabezpečila Ing. V. Kerestúriová 
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- Zakúpenie  odmien - pre zúčastnených žiakov v súťažiach Jeseň s matematikou 
a Vianočná matematická súťaž – zakúpila RNDr. J. Petkaničová 

Vzhľadom na to, že sa neuskutočnila exkurzia (Sereď, Osvienčim) a nepodarilo sa nám zohnať 
požadovanú odbornú literatúru, celkovú schválenú čiastku pre našu PK sme nevyčerpali (úspora 
310€). 

Krúžková činnosť 
 
 Členovia PK viedli krúžky, obsahom ktorých bolo zvýšenie počítačovej a finančnej 
gramotnosti jednotlivých účastníkov: 
 

Viac ako peniaze    RNDr. J. Petkaničová 
Informatický krúžok   Ing. V. Kerestúriová 
Krúžok multimediálny  Ing. S. Mihaľo 
 

Aktivity členov PK 

 Súťaže 
 
 Počas celého školského roku učitelia uskutočňovali so študentmi množstvo aktivít 
zameraných predovšetkým na skvalitnenie obsahovej náplne výchovno-vzdelávacieho obsahu 
predmetov matematika, informatika, aplikovaná informatika, ekonomika a prehlbovanie vedomostí 
študentov z týchto predmetov. Aktivity boli realizované ako triedne či školské súťaže, alebo ako 
odborné konferencie. Do akcií sa zapojili takmer všetci študenti tried, v ktorých daná aktivita 
prebiehala. Zamerania tém súťaží a konferencií boli zadávané v spolupráci s vyučujúcimi 
odborných predmetov jednotlivých odborov tak, aby boli pre študentov zaujímavé, aby boli pre nich 
hlavne prínosom v oblasti prezentácie ich práce, aby videli žiaci zmysluplnosť preberanej teórie na 
odborných predmetoch a praktickú realizáciu teórie.  
 
Matematika – súťaže realizované v tomto predmete považujú organizátorky za vhodnú motiváciu 
pre štúdium. U študentov mali všetky súťaže výborný ohlas a súťažiaci boli za svoju snahu 
odmenení. 
 

 „
„Jeseň s matematikou“ – žiaci 2. ročníka riešili úlohy zo zábavnej matematiky, zmerali si 
sily v riešení matematických hlavolamov. Neboli to ľahké úlohy, ale aj napriek tomu sa 
všetkým podarilo dotiahnuť to do úspešného konca. Riešenia úloh boli vyhodnotené so 
zreteľom na čas odovzdania. Víťazi boli odmenení sladkými cenami. 

Termín: 21. 11. 2018 
Počet zúčastnených: 14 žiakov 

Z: RNDr. J. Petkaničová, Ing. V. Kerestúriová 
 

 „
Vianočná matematická súťaž“ – motivačná súťaž pre žiakov 1. ročníka. naši prváci trávili 
predvianočný čas dosť netradične, s matematikou. Riešili matematické hlavolamy o 106. 
Súťažili vo dvojiciach, pretože - viac hláv, viac rozumu. Všetkým to šlo super, Matematické 
hlavolamy boli zadávané formou prezentácie v MS PowerPoint. Úlohy boli usporiadané 
podľa rastúcej náročnosti. Išlo o skutočne zaujímavý spôsob naladenia sa na vianočnú 
nôtu.  
Termín: 15. 12. 2018 
Počet zúčastnených: 14 žiakov 

Z: RNDr. J. Petkaničová, Ing. V. Kerestúriová 
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Informatika – súťaže v tomto predmete boli zamerané na rozvoj tvorivosti, kreativity, 
prezentovanie vlastných nápadov a fantázie študentov. Študenti v nich okrem nadobudnutých 
odborných vedomostí z  informatiky preukázali, že skutočne majú svoje vlastné nápady, obrovskú 
fantáziu a tvorivosť. Do súťaží boli zapojení všetci študenti daných tried.  
 

„iBobor 2018“ 

 

  13. a. 15. 11. 2018 – počas týždňa vedy a techniky 

Na škole prebehla informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže je 
podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž 
chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný 
a čulý bobor. 

Ing. Kerestúriová zaregistrovala všetkých zúčastnených žiakov na portál iBobor, 
zabezpečila im prihlasovacie heslá a organizačne zabezpečila celý priebeh súťaže.  

Aj napriek tomu, že súťažné otázky boli veľmi náročné, podarilo sa niektorým žiakom získať 
pekné výsledky. 

Miesto konania: učebňa č. 96 –       

13. 11. 2018 - III. D – 16 žiakov (10,05 – 13,30 hod.) 

7. 11. 2018 - II. A, II. I – 40 žiakov (10,30 – 11,15 hod., 12,05 – 12,50 – voľné hodiny) 

         Zo zapojených žiakov našej školy najlepšie výsledky dosiahli žiaci: 

V kategórii Juniori súťažilo 7 185 súťažiacich, úspešných riešiteľov je 2325 (32,4%).  
Priemer získaných bodov je 42,8 (z 80); medián je 41,69. 

nad 30 bodov – 4 žiaci 
 
V kategórii Seniori súťažilo 4 086 súťažiacich, úspešných riešiteľov  je 1 381 (29,3%).  
Priemer získaných bodov je 38,14 (z 80); medián je 37,76. 

nad 30 bodov – 1 žiak 

Termín registrácie: 7. 11. 2018 

Termín spracovania prihlasovacích kódov: 9. 11. 2018 

Termín súťaže: 13. a 15. 11. 2018 

Z: Ing. V. Kerestúriová 

 „Ja a môj salón“ - súťaž v tvorbe informačného prospektu zameraného na kozmetický 
salón (aplikácia Word) 

– INF - II. I – 25 žiakov 

Termín vyhotovenia prác: október 2018  

Z: Ing. V. Kerestúriová 

 „Ja a môj salón“ - súťaž v tvorbe propagačného materiálu pre kadernícky salón (aplikácia 
Zoner Callisto) 

– API - II. NSA – 12 žiakov 
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Termín vyhotovenia prác: október 2018  

Z: Ing. V. Kerestúriová 

 „Ako vidím svet“ - príprava a realizácia súťaže v tvorbe fotografických koláží  
 

– INF - II. I – 25 žiakov 
Termín: november 2018  

– I. NSA – VLK – 19 žiakov 

Termín: – december 2018, január 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 

 „Ja a môj salón“ - príprava a realizácia súťaže v tvorbe reklamných materiálov – letákov  

– I. NSA – VLK – 19 žiakov  
– II. NSA – VLK – 10 žiakov  

Termín: január, február 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 

 „Ako vidím svet“ - príprava a realizácia súťaže v tvorbe fotografických koláží  
– I. NSA – VLK – 19 žiakov,  

Termín: – december 2018, január 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

  
 „Virtuálny kaderník a vizážista“ – III. D, III. E  - KAD – 30 žiakov, súťaž v tvorbe účesov 

a vizáže v online virtuálnom prostredí 

Termín: február 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 „Moje portfólio“ - príprava a realizácia súťaže v tvorbe www stránky, pomocou ktorej žiaci 
môžu prezentovať vlastnú tvorbu 

– II. NSA – VLK – 10 žiakov  

Termín: – apríl 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 
 „Prezentácia mojej práce“ – súťaž v tvorbe filmu v prostredí Windows  Movie Maker – III. 

D a III. E – 30 žiakov KAD, vo forme krátkeho reklamného filmu študenti prezentovali 
výsledky svojej práce v kaderníckych salónoch, alebo na praxi 

Termín: máj, jún 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 „Mám svoj salón – vediem worshop“ - I. A – KOZ – KAV - 26 žiakov, I. I – KOZ a VIZ – 
ODI – 22 žiakov - súťaž v tvorbe vlastného propagačného materiálu pre svoj novootvorený 
salón a tvorba grafickej pozvánky pre organizovanie worshopu. Práce zhotovovali pomocou 
aplikácie Zoner Callisto. 

Termín: máj 2019 
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Z: Ing. V. Kerestúriová 

Odborné konferencie 
 
Organizovanie odborných konferencií členmi PK má dva základné ciele: 
 

 študenti aplikujú získané vedomosti z informatiky a   odborných predmetov pri vytváraní 
výsledného projektu 

 študenti sa odhodlajú vystúpiť pred spolužiakov a učiteľov odborných predmetov, 
zástupcov vedenia školy a vlastnými  slovami im „nahlas“ prezentovať svoju prácu 

 
 
 „Podnikateľský plán“ - príprava a realizácia odbornej konferencie v tvorbe informačného 

prospektu na kadernícky salón – súčasť Podnikateľského plánu z predmetu EKO,  za 
spolupráce vyučujúcej API a EKO. Študenti prezentovali svoj podnikateľský plán na 
vytvorenie kaderníckeho salónu – EKO a potrebné reklamné materiály(informačný leták, 
vizitky) si vytvárali v rámci API.  

 – medzipredmetové vzťahy s EKO 

– II. NSA – VLK – 10 žiakov  

Termín: – január 2019 

Z: Ing. V. Kerestúriová, Ing. A. Korcsmárosová 

 

  „Zaujímavosti odboru ktorý študujem“ – II. NSA – VLK - 10 študentov - prebehla 
medzipredmetová odborná konferencia - prostredie PowerPoint, príprava prác na MS  

Termín: máj 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová, Ing. V. Mentová, Mgr. V. Repiščáková 

 „Baví ma, čo študujem!“ – II. I – KOZ a VIZ – 20 študentov a odbor ODI – 5 študentov - 
prebehla odborná konferencia  – prostredie PowerPoint, medzipredmetová - zdravoveda, 
dermatológia, kozmetika, dejiny výtvarnej kultúry 

Termín: máj, jún 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová, RNDr. E Kolesárová, RNDr. L. Slatinská, Mgr. D.   Handlovičová, 
PhDr. E. Fertaľová 
 

Práca a aktivity jednotlivých členov PK 
 
 

 Správa www stránok internetovej žiackej knižky www.gemke.edupage.ogr a školskej 
stránky www.sosgemke.sk Obe stránky fungujú nezávisle na sebe a sú spravované každá 
iným členom našej PK. 
Termín: priebežne 
www.gemke.edupage.sk - internetová žiacka knižka 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

www.sosgemke.sk – stránka školy 
Z: Ing. S. Mihaľo  

 Tlač vysvedčení  

Dotlač vysvedčení po komisionálnych skúškach a dotlač všetkých potrebných dokumentov  

- po opravnom termíne maturitnej skúšky – 10 žiakov 

http://www.gemke.edupage.ogr/
http://www.sosgemke.sk/
http://www.gemke.edupage.sk/
http://www.sosgemke.sk/


 - 24 - 

 
Termín: 17. a 18. septembra 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 Školenie pre učiteľov a Nastavenie internetovej žiackej knižky 

Po zmene štýlu zobrazovania IŽK a zmene spôsobu zápisu známok na IŽK bolo realizované 
Ing. Kerestúriovou školenie pre pedagogických zamestnancov týkajúce sa vytvoreniu a 
administrácii „kartičiek predmetov“.  

Následne musela byť realizovaná kontrola „kartičiek predmetov“ s rozvrhmi a samotné 
zosúladenie všetkých hodín v rozvrhu s predmetmi učiteľov  (príprava pre využívanie ITK). 

Termín: september - november 2018 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 

 Aktualizácia údajov centrálneho registra 

Odbor správy rezortných údajov na MŠVVaŠ SR v spolupráci so školskými informačným 
systémom ascAgenda  realizuje v súlade s platnou legislatívou prevádzku aktualizácie údajov 
centrálneho registra (CR) podľa stavu k 15. 9. 2018.  

Prebehla kontrola a doplnenie niektorých údajov a následne ich export. Export 
prebieha pravidelne každý mesiac. 

Termín exportu: priebežne -  16. 9. 2018, 18. 9. 2018, 26. 10. 2018, 29. 11. 2018,  20. 12. 
2018, 25. 1. 2019, 25. 2. 2019, 6. 5. 2019, 5. 6. 2019, 25. 6. 2019  
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 Nastavenie úväzkov učiteľom a práv pre zadávanie známok do IŽK v súlade s rozvrhmi 
jednotlivých vyučujúcich, exporty údajov, NUCEM. 

Spracovávanie údajov žiakov a tlač vysvedčení prostredníctvom aSc agenda.  

 Termín: september 2018 (a priebežne, podľa potreby) 
 Z: Ing. V. Kerestúriová 

 Vzdelávacie poukazy 

Doplnenie údajov potrebných pre tlač vzdelávacích poukazov a samotná tlač poukazov. 

Termín: september 2018 
Z: Ing. V. Kerestúriová  

 „Rozhlasové relácie“ – technické zabezpečenie 

Termín: priebežne 
Z: Ing. S. Mihaľo 

 Pracovné stretnutie 

- venované organizácii šk. roka 2018/2019 – novinkám a zmenám v programe, 

súťažiam a príležitostiam pre žiakov, dôležitým termínom a iným aktivitám. Časť 

stretnutia bude vyhradená na diskusiu, výmenu skúseností s realizáciou programu 

medzi učiteľmi, námetom a pripomienkam. 

Termín: 20. september 2018 
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Z: RNDr. J. Petkaničová 
 

 Beh Starostu MČ Juh - zabezpečenie 
 
Termín: 3. 10. 2018  

        Z: Mgr. I. Sedláková 

 NUCEM – Jesenné testovanie 

Vyexportovanie databázy študentov pre NUCEM – následné získanie knihy prihlasovacích 

kľúčov 

Termín exportovania: 20. 9. 2018  

Prihlásenie študentov IV. I a II. NSA na portál e-Test pre účely tzv. jesenného testovania 
žiakov – SJL a ANJ. 

Priradenie dvoch testov žiakom zo SJL - čitateľská gramotnosť a syntax 

Priradenie testu žiakom z ANJ 

Termín prihlásenia: 15. 10. 2018 – ANJ (KOP) – IV. I 
         22. 10. 2018 – ANJ (VIN) – II. NSA, IV. I                              
                      SJL (BAR)    – II. NSA, IV. I  
            SJL (JAN) – IV. I 
 
Študenti IV. I a II. NSA za prítomnosti Ing. Kerestúriovej (v rámci  jej voľných hodín) 
realizovali samotné testovanie na portáli e-Test zo SJL. Každý z testov bol v trvaní 40 minút. 

Termín testovania: 16. 10. 2018 – 26. 10. 2018 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 NUCEM – samotné testovanie žiakov 

Študenti IV. I a II. NSA za prítomnosti Ing. Kerestúriovej (v rámci  jej voľných hodín) 
realizovali samotné testovanie na portáli e-Test zo SJL aj ANJ. Každý z 2 testov bol v trvaní 
45 minút. 

Termín testovania: 15. 10. 2018 – IV. I (- 1. skupina KOP)  

     16. 10. 2018 – IV. I (- 2. skupina KOP) 

        23. a 24. 10. 2018 – II. NSA, IV. I – SJL (celá trieda – 10 žiakov) 

                    IV. I – ANJ - VIN (celá trieda)   
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 Školenie učiteľov – finančná gramotnosť 

- organizačné zabezpečenie školenia s odborníkom v oblasti blockchain 

Termín: 4. 10. 2018 

Z: RNDr. J. Petkaničová 

 Stretnutie zamestnávateľov  
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- majitelia kaderníckych salónov – riešenie duálneho vzdelávania za prítomnosti Ing. 

Kutrucza 

Termín: 9. 10. 2018  
Z: Mgr. I. Sedláková 

 Veľtrh cvičných firiem 

- Spoločenský pavilón 

Termín: 17. 10. 2018  
Z: Mgr. I. Sedláková 

 DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY a ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

V rámci týždňa zdravej výživy a zdravého životného štýlu boli realizované prezentácie na 
tému „Ako zmeniť životný štýl“.  

Termín: 19. 10. 2018  
Počet zúčastnených: žiaci 6-tich tried 
 
Z: RNDr. J. Petkaničová 

Z: Ing. A. Korcsmárosová 

 Imatrikulácia – príprava  a samotná realizácia 

Členky PK RNDr. Petkaničová a Ing. Kerestúriová pripravovali celý program imatrikulácie pre 
žiakov prvých ročníkov, zabezpečili výzdobu telocvične, RNDr. Petkaničová  ho následne 
odmoderovala.  

 
„Plagát IMA3KULÁCIA“ - Ing. Kerestúriová navrhla a graficky spracovala informačný plagát 
o imatrikulácii a pripravila nové imatrikulačné listiny. Následne RNDr. Petkaničová  
zabezpečila tlač plagátu na veľkoplošnom plotri.  

Termín návrhu a tlače: 1. 11. - 10. 11. 2017  
Z: Ing. V. Kerestúriová, RNDr. J. Petkaničová 

„Imatrikulačné plakety (medaily)“ - Ing. Kerestúriová navrhla a v grafickom programe 
spracovala medaily pre každý odbor, ktoré študenti počas imatrikulácie dostávali. Následne 
ich RNDr. Petkaničová dala vytlačiť. 

Termín návrhu a tlače: 1. 11. - 13. 11. 2018  
Termín imatrikulácie:   16. 11. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová, RNDr. J. Petkaničová 

„Ozvučenie Imatrikulácie“ 
Z: Ing. S. Mihaľo 
 

 FW Škola módy - organizácia súťaže 

Termín: 9. 11. 2018  
Z: Mgr. I. Sedláková 

 Týždeň vedy a techniky – príprava  a samotná realizácia 
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Členky PK RNDr. Petkaničová a Ing. Kerestúriová pripravovali akcie realizované počas 
týždňa vedy a techniky. 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických 
informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.  
Vtipné objavy v prezentácii a domáce pokusy s bežne dostupnými surovinami predviedli 
členky PK všetkým žiakom prvých ročníkov. 
  
Termín: 12. 11. 2018 -  I. A, I. D, I. I -  77 žiakov 
Z: RNDr. J. Petkaničová, Ing. V. Kerestúriová 
 

 Kultúrne poukazy 

Spracovanie potrebných materiálov pre vypublikovanie kultúrnych poukazov. 

Termín: 19. 11. 2018 
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 Inventarizácia – MAT a FYZ  a VYT 

 Termín: december 2018 
 Z: Ing. V. Kerestúriová – INF a učebňa, RNDr. J. Petkaničová - MAT 

 Spracovanie študijných výsledkov v asc agende a tlač výpisov  

V asc agende boli spracované všetky potrebné údaje k tlačeniu výpisov študijných výsledkov 
za 1. polrok školského roka 2018/2019 (nastavenie poradia predmetov, jazykov, ...). 
Následne boli vytlačené výpisy všetkým žiakom školy. 

Termín: január 2018     
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 Prihlásenie žiakov na GS MS 

Zabezpečenie prihlásenia žiakov na GS MS a priradenie testov  zo SJL v prostredí e-Test.  

Termín prihlásenia: 28. 1. 2019   

Počet žiakov: 21   

Z: Ing. V. Kerestúriová 
      Ing. S. Mihaľo - technické zabezpečenie 

 ON-LINE testovanie - pred GS MS 

Zabezpečenie testovania počítačov pred GS MS, či sú schopné naše PC zvládnuť e-
testovanie. 

Termín prihlásenia: 22. 1. 2019   

Počet žiakov: 21   

Z: Ing. V. Kerestúriová, Ing. S. Mihaľo 

 Elektronická maturita – GENERÁLNA SKÚŠKA 
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Aj v tomto školskom roku majú študenti našej školy možnosť zúčastniť sa EČ maturitnej 
skúšky zo SJL – v počte 21 žiakov. Podmienkou absolvovania riadneho termínu elektronickou 
formou je absolvovanie GS MS. 

Ing. Kerestúriová oboznámila členov PK o jej priebehu. 

- príprava všetkých materiálov pre úspešné zvládnutie RT MS (prihlásenie, stiahnutie 
prihlasovacích loginov, tlač odpoveďových hárkov, zasadací poriadok, ....) 

Koordinátor e-test: Ing. Vlasta Kerestúriová 

IT administrátor -  Ing. Stanislav Mihaľo.  

Termín prípravy: 4. 2. 2019  

Termín realizácie RT MS: 5. 2. 2019 

Z: Ing. V. Kerestúriová, Ing. S. Mihaľo, PaedDr. Z. Liptáková 

 Elektronická maturita – RIADNY TERMÍN 

Aj v tomto školskom roku majú študenti našej školy možnosť zúčastniť sa EČ maturitnej 
skúšky zo SJL – v počte 21 žiakov.  

Ing. Kerestúriová oboznámila členov PK o jej priebehu. 

- príprava všetkých materiálov pre úspešné zvládnutie GS (stiahnutie prihlasovacích loginov, 
tlač odpoveďových hárkov, zasadací poriadok, ....) 

EČ MS po technickej stránke PC má na starosti člen našej PK Ing. Stanislav Mihaľo.  

Termín prípravy: 6. marec 2019 – 12. 3. 2019 

Termín realizácie GS: 12. 3. 2019 

Z: Ing. V. Kerestúriová, Ing. S. Mihaľo, PaedDr. Z. Liptáková 

 Prijímacie skúšky z MAT 

RNDr. J. Petkaničová vypracovala zadania na prijímacie skúšky z matematiky. V teste boli 
úlohy s voľbou i s dopĺňaním odpovede. Zadania boli v súlade so štandardami ZŠ. 

Termín: apríl – máj 2019 
Z: RNDr. J. Petkaničová 
 

 MLADÝ DIGITÁLNY EURÓPAN 

V spolupráci s PK DEJ – PaedDr. Liptákovou bol urobený výber študentov, ktorí mali 
možnosť využiť súťaž  Mladý digitálny Európan organizovanej Nucem-om a elektronicky si 
otestovať vedomosti z oblasti spolužitia v Európe. Súťaž absolvovalo 11 študentov. 

Termín prípravy a plánovania: 2. 5. 2018  
Počet študentov: II. I - 13 žiakov, I. I – 6 žiakov 
Termín: 15. 5. 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová, PaedDr. Z. Liptáková 
 

 NUCEM – Testovanie Máj 2019 
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Naplánovanie a samotné testovanie žiakov tretích ročníkov zo SJL a ANJ. Test zo SJL – dva 
druhy po 40 min. a test z ANJ – 80 min..  

Vyexportovanie databázy študentov pre NUCEM – následné získanie knihy prihlasovacích 
kľúčov 

Prihlásenie študentov III. AI, I. NSA a II. I - na portál e-Test pre účely tzv. májového 
testovania žiakov – SJL a ANJ. 

Priradenie dvoch testov žiakom zo SJL - čitateľská gramotnosť a syntax 

Priradenie testu žiakom z ANJ 

Termín prihlásenia: 20. 5. 2019 – ANJ (SIR) – III. AI 
          ANJ (SIR) – I. NSA 
          SJL (BAR)– II. NSA 
 
         21. 5. 2019 – ANJ (VIN) – I. NSA                                
                SJL (JAN) – III. AI 
         23. 5. 2019  - SJL (BAR) – I. NSA, II. I  
 
Študenti za prítomnosti Ing. Kerestúriovej (v rámci  jej voľných hodín) realizovali samotné 
testovanie na portáli e-Test zo SJL aj ANJ.  

Termín testovania: 20. 5. 2019 – 23. 5. 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 Maturitná skúška študijných odborov – IV. I a II. NSA a záverečné skúšky III. D a E 

Príprava všetkých potrebných nastavení pre zabezpečenie vytlačenia materiálov od 
protokolov až po dodatky. 

Termín prípravy a plánovania: apríl až jún 2019  
Termín MS: 27. 5.  až 30. 5. 2019 
Termín ZS: 17. 6.  až 20. 6. 2019    
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 Školský časopis - tvorba školského časopisu Mladý štýl 

 Termín: máj 2019 
 Z: Ing. S. Mihaľo 

 Tlač koncoročných materiálov 

Príprava všetkých potrebných nastavení pre zabezpečenie vytlačenia koncoročných 
vysvedčení. 

Termín: 21. jún 2019 až 25. jún 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 „Projekt CHARITY SHOP“ 

Pomoc pri realizácii tvorbe výrobkov, ktoré študentky II. I triedy odbor ODI vyrábali 

s láskou, aby ich následne mohli darovať v Charity shope, a tam následne ich predajom 

pomôcť deťom na letný tábor. 

Termín: 21. až 23 máj 2019  
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Z: Ing. V. Kerestúriová, Mgr. M. Jarná 

  „Projekt NEDISKVALIFIKUJ SA“ 

1. etapa  - príprava materiálov na kurzy 

Termín: priebežne  
Z: Mgr. I. Sedláková, Ing. A. Korcsmárosová 

 Zodpovednosť za učebne 

Údržba v učebni - Počas školského roku Ing. Kerestúriová v učebni č. 96 robila údržbu na 
počítačoch získaných z projektu e-testovanie a modernizácia vzdelávania - doinštalovanie 
softvéru potrebného na vyučovanie, reinštalácie, ... a to aj napriek tomu, že naša škola má na 
takéto úkony správcu (má ale veľa práce).  

 Termín: september – jún 2019 
 Z: Ing. V. Kerestúriová 

 Termín: september – jún 2019 
 Z: Ing. S. Mihaľo – učebňa č. 79 

 

 Finančná gramotnosť 

Členka našej PK RNDr. J. Petkaničová sa dlhodobo venuje finančnej gramotnosti našich 
študentov. Pripravila pre žiakov viaceré aktivity, napr.: 

- 5. 12. 2018 - Finančná akadémia – III. AI 

- 28. 1. 2019 - Finančná akadémia – III. AI 

- 30. 1. 2019 - Finančná akadémia – III. AI 

 
Všetky ostatné aktivity súvisiace s finančnou gramotnosťou sú spracované v jej hodnotiacej 
správe. 
 
EXKURZIE 

 „Mesiac finančnej gramotnosti“ – OC Aupark   

- stánok PARTNERS GROUP SK - pripravený zaujímavý program, finanční odborníci, 

test finančnej gramotnosti FQ - finančný kvocient, puzzle.  

        I. I – 24 žiakov 

 

Termín: 27. 9. 2018  

Z: RNDr. J. Petkaničová 

 „Noc výskumníkov“ – OC Optima  

I. NSA – 17 žiakov 

Termín: 28. 9. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová – zabezpečenie účasti, RNDr. J. Petkaničová – ped. dozor 

 „Po stopách majstra Pavla a pamiatkach UNESCO“ – okruh - Levoča  
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- so študentkami odevného dizajnu sme navštívili výnimočné miesta kultúrneho a 
duchovného dedičstva UNESCO  

I. A, II. I, III. AI – ODI 

Termín: 28. 9. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová – ped. dozor 

 
 „Maľujeme na hodváb“ – Malá Ida  

- návšteva ateliéru Dve sovy v Malej ide so študentkami odevného dizajnu, kde sa zúčastnili 
workshopu a zvládli techniky maľovania na hodváb. Všetky nápady ktoré sme tam získali 
žiačky využijú aj na INF pri grafických návrhoch svojich prác. 

I. I – ODI 

Termín: 19. 10. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová – ped. dozor 

 

 „IT SHOW“ – OC Optima 

- v rámci týždňa vedy a techniky sa študenti I. NSA a II. I zúčastnili prezentácií rôznych foriem 
IT technológií - I. I – ODI 

Termín: 9. 11. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová 

 

 „Vojenská expozícia Michala Strenka a hrad Stará Ľubovňa“  

- zaujímavý výklad o tom, prečo nezabúdať na hrôzy 2. svetovej vojny počuli účastníčky 

exkurzie - II. I, II. A, I. NSA,  I. I, I. A – 24 žiakov 

 

Termín: 3. 5. 2019  

Z: Ing. V. Kerestúriová, PhDr. E. Fertaľová 

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE A ŠKOLENIA ČLENOV PK 

 

ŠKOLENIA 

 

 „Školenie cvičných učiteľov“ – pre praxujúcich z UPJŠ výstupová súvislá pedagogická 
prax I. (MPPc), na ktorej sme mali praktikantku 

PF UPJŠ – aprobácia INF a MAT 

Termín: 10. 9. 2018 do 5. 10. 2019  
Z: Ing. V. Kerestúriová, RNDr. J. Petkaničová 
 

 „Príprava materiálov v edupage  – školenie aSc agenda“ – on-line školenie – 
v popoludňajších hodinách 

Termín: 6. 9. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová 
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 „RIS – školenie aSc agenda“ - on-line školenie – v popoludňajších hodinách 

Termín: 10. 9. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 „Spotrebiteľské vzdelávanie“ – Pilotný projekt spotrebiteľského vzdelávania 

Termín: 10. 9. 2018  
Z: RNDr. J. Petkaničová 

 

 „Elektronická triedna kniha – školenie aSc agenda“ - on-line školenie – v popoludňajších 
hodinách 

Termín: 11. 9. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová 
 

 „Roadshow - Moderný učiteľ 2018“ - členovia PK sa zúčastnili školenia organizovaného 
neziskovou organizáciou Indícia, ktorej poslaním je vytvárať príležitosti na vzájomnú 
komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa 
povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Na Roadshow  neformálnym spôsobom šírili inšpiratívne 
myšlienky, príklady dobrej praxe a otvorene komunikovali o  potrebách žiakov, učiteľov a 
manažérov škôl. 

Termín: 17. 10. 2018  
Z: Ing. V. Kerestúriová, RNDr. J. Petkaničová 
 

 „Konferencia riaditeľov škôl a výchovných poradcov“ 

Termín: 23. 10. 2018  
Z: Mgr. I. Sedláková 
 

 „Klub učiteľov matematiky“ – 3M – matematika má motivovať, workshop a prednáška 

Miesto: UPJŠ Košice 

Termín: 1. 2. 2019 
Z: RNDr. J. Petkaničová 

 

 „Bezinternetu“ – „Ktojedalsi“  – stretnutie o projektoch, ako mladú generáciu naučiť 
bezpečne sa správať na internete a ako mobil a iné zariadenia odložiť a byť čo najdlhšie bez 
neho. 

Miesto: Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach  

Termín: 4. 2. 2019 
Z: Ing. V. Kerestúriová, Ing. S. Mihaľo 

 

 

D/ Predmetová komisia chémie a odborných predmetov odborov kozmetik, 
kozmetička a vizážistka, kaderník a vlasová kozmetika – Mgr. Repiščáková – 
predseda PK 
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VYHODNOTENIE  PRÁCE  PK  V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH: 
 
V oblasti riadiacej a organizačnej: 
 
11.09.2018 Odborná exkurzia – Puls Bardejov – nákup kaderníckeho náradia 
( 8 žiakov I.D, Mgr. Monika Petričková, Bc. Anna Bodnárová ) 
 
11.09.2018 Exkurzia - prehliadka odborných predajní, nákup kozmetických pomôcok 
( 15 žiakov I.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
13.09.2018 Odborné školenie – L´ORÉAL Kérastase 
( 12 žiakov I.D, Bc. Jana Ivanová ) 
 
14.09.2018 Odborná exkurzia – Puls Bardejov – nákup kaderníckeho náradia 
( 15 žiakov I.D, Bc. Jana Ivanová, Bc. Dana Štadlerová, Bc. Zuzana Šoltésová ) 
 
19.09.2018 Odborná exkurzia – Puls Bardejov – nákup kaderníckeho náradia 
( 9 žiakov I.A, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
19.09.2018 Exkurzia - prehliadka odborných predajní, nákup kozmetických pomôcok 
( 9 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
19.09.2018 Bohemia Crystal. Prednáška starostlivosti o ruky 
( 13 žiakov I.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
26.09.2018 Odborné školenie – Puls Bardejov – Farbenie vlasov 
( 4 žiaci III.D, Bc. Anna Bodnárová ) 
 
26.09.2018 Rempo, LP-trade, Zdravofarm, nákup pracovného odevu a pomôcok 
( 13 žiakov I.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
27.09.2018 Odborná exkurzia Profesia days 
( 15 žiakov IV.I, Mgr. Viera Repiščáková ) 
 
28.09.2018 Odborné školenie – L´ORÉAL 
( 2 žiaci III.D, Mgr. Monika Petričková ) 
 
03.10.2018 Odborné školenie – Mon Platin 
( 3 žiaci II.D, Bc. Jana Ivanová ) 
 
04.10.2018 Previerka zručnosti - Starostlivosť o ruky 
( 7 žiakov IV.I, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
05.10.2018 Previerka zručnosti - Starostlivosť o ruky 
( 3 žiaci III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
05.10.2018 Kongres Mon Platin 
( Bc. Zuzana Šoltésová ) 
 
05.10.2018 Odborná exkurzia UPJŠ, DOD 
( 15 žiakov IV.I, Ing. Veronika Mentová ) 
 
07.10.2018 DOD SČK, Košice – líčenie detí 
( III.IA, RNDr. Elena Kolesárová, RNDr. Lívia Slatinská, Mgr. Danka Handlovičová ) 
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09.10.2018 Návšteva koz. salónov Anna, Quinot, vybavenie, zariadenie salónov 
( 15 žiakov I.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
09.10.2018 SZŠ, Moyzesova, Košice, prednáška o dentálnej hygiene 
( 19 žiakov II.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
10.10.2018 Návšteva koz. salónov Anna, Quinot, vybavenie, zariadenie salónov 
( 9 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
11.10.2018 Dermacol beuaty days, promoakcia firmy Dermacol 
( 20 žiakov II.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková ) 
 
12.10.2018 Previerka zručností - Liftingová masáž  
( 18 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
12.10.2018 Dermacol beuaty days, promoakcia firmy Dermacol 
( 5 žiakov III.AI, Bc. Alena Keblušková ) 
17.10.2018 Verejná zbierka organizovaná Arcidiéznou charitou  
( 5 žiakov III.AI a I.NSA, RNDr. Elena Kolesárová, RNDr. Lívia Slatinská,  
   Mgr. Danka Handlovičová ) 
 
17.10.2018 Návšteva predajní s dekoratívnou kozmetikou Manufactura, Douglas 
( 16 žiakov I.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
19.10.2018 Previerka zručnosti - Farbenie a úprava obočia, farbenie rias 
( 10 žiakov IV.I, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
22.10.2018 Odborná exkurzia –  Salón Klier 
( 9 žiakov I.NSA, Ing. Veronika Mentová ) 
 
23.10.2018 Správna voľba povolania, SOŠ Ostrovského, Košice 
( 2 žiakov II.A, Bc. Alena Keblušková ) 
( 3 žiaci III.D, 1žiak I.D, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
23.10.2018 Odborné školenie Farmavita – Farbenie vlasov, produktové školenie v Centre 
odborného vzdelávania v SNV 
( 15 žiakov I.NSA, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová ) 
 
24.10.2018 Otvorená vyučovacia hodina „ Halloween „ 
( 12 žiakov II.NSA, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová ) 
 
24.10.2018 Správna voľba povolania, SOŠ Ostrovského, Košice 
( 2 žiaci III.AI, Mgr. Adriana Andó ) 
( 2 žiaci III.D, 1žiak I.D, Bc. Anna Bodnárová ) 
 
24.10.2018 Odborné školenie – Redken – Farbenie vlasov 
( 3 žiaci I.A, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
25.10.2018 Európsky deň rodičov a priateľov školy, ZŠ J. Pavla II., Košice 
( 4 žiaci II.A, Beáta Ružičková ) 
( 3 žiaci III.D, Bc. Jana Ivanová ) 
 
25.10.2018 Správna voľba povolania, Gelnica 
( 2 žiaci III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
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26.10.2018 Previerka zručností - Jacquetova masáž  
( 11 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
26.10.2018 Odborné školenie – L´ORÉAL 
( 11 žiakov I.D, Mgr. Monika Petričková ) 
 
26.10.2018 Previerka zručnosti - Farbenie a úprava obočia, farbenie rias 
( 5 žiaci III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
06.11.2018 Previerka zručnosti - Farbenie a úprava obočia, farbenie rias 
( 19 žiakov II.A, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
08.11.2018 Deň otvorených dverí - Neurobiologický ústav SAV Košice 
( 30 žiakov II.I a II.A, RNDr. Elena Kolesárová, RNDr. Lívia Slatinská,  
   Mgr. Danka Handlovičová ) 
 
09.11.2018 Hodina deťom – verejná zbierka 
( 8 žiakov I.NSA, III.AI, II.D a II.A, RNDr. Elena Kolesárová, RNDr. Lívia Slatinská,  
   Mgr. Danka Handlovičová ) 
 
09.11.2018 Odborná exkurzia predajne kozmetických výrobkov Douglas, ukážky  
líčenia SR a ČR vizážistov 
( 4 žiaci III.AI, Bc. Alena Keblušková ) 
 
13.11.2018 Majstrovstvá Slovenska, Bratislava „Freek Show – Cirque de Soleil„ 
( Nikoleta Konečná III.D, 1. miesto, Bc. Dana Štadlerová ) 
( Kristína Kondášová II.D, 4. miesto, Bc. Dana Štadlerová ) 
( Lucia Uličná IV.I, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
  
15.11.2018 Ekotopfilm v Kulturparku 
( 30 žiakov I.I a I.A, RNDr. Elena Kolesárová, RNDr. Lívia Slatinská,  
   Mgr. Danka Handlovičová ) 
 
19.11.2018 Odborná exkurzia – Kadernícky salón Modelor, Hronská 10, Košice 
( 13 žiakov I.D, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
19.11.2018 Previerky zručností – Dámsky strih a vodová ondulácia 
( 13 žiakov III.D, Bc. Jana Ivanová, Bc. Anna Bodnárová ) 
 
23.11.2018 Odborná exkurzia – Centrum krásy, Komenského 67, Košice 
( 13 žiakov I.D, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
23.11.2018 Previerky zručností – Vodová ondulácia 
( 21 žiakov I.D, Bc. Jana Ivanová, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
28.11.2018 Previerky zručností – Vodová ondulácia 
( 9 žiakov I.A, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
30.11.2018 Previerky zručností – Pánsky módny strih 
( 17 žiakov II.D, Bc. Dana Štadlerová, Mgr. Monika Petričková ) 
 
30.11.2018 Odborné školenie – L´ORÉAL – Farbenie, strihanie vlasov 
( 7 žiakov III.E, Bc. Anna Bodnárová ) 
 
30.11.2018 Previerky zručností – Prístrojové ošetrenie a hlboké čistenie pleti 
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( 5 žiačok III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
03.12.2018 Previerka zručností – Hlboké čistenie pleti 
( 10 žiakov II.I, Bc. Marieta Plačková ) 
 
03.12.2018 Odborná exkurzia – PanthaRei – samoštúdium odbornej literatúry 
( 10 žiakov II.I, Mgr. Adriana Andó, ) 
03. - 04.12.2018 Odborná prednáška, názorné ukážky – Lymfodrenáž tela 
( 18 žiakov II.A, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
04.12.2018 Odborná exkurzia – Daniela Hair Clinic 
( 12 žiakov I.NSA, Mgr. Viera Repiščáková ) 
 
05.12.2018 Previerky zručností – Starostlivosť o ruky a manikúra  
( 16 žiačok I.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
05. - 06.12.2018 Pro Educo - workshop, prezentácia SOŠ 
( 6 žiakov III.AI, II.A, IV.I, 11 žiakov I.D, III.D, Bc. Marieta Plačková, Ing. Veronika  Mentová, Bc. 
Jana Ivanová, Bc. Anna Bodnárová, RNDr. Lívia Slatinská ) 
 
10.12.2018 Previerka zručností – Hlboké čistenie pleti 
( 10 žiakov II.I, Mgr. Adriana Andó, ) 
 
10.12.2018 Odborná exkurzia – Daniela Hair Clinic 
( 9 žiakov I.A, Mgr. Viera Repiščáková ) 
 
10.12.2018 Odborná exkurzia – PanthaRei – samoštúdium odbornej literatúry 
( 8 žiakov I.II, Bc. Marieta Plačková ) 
 
10.12.2018 Previerky zručností – Farbenie rias a obočia, úprava obočia 
( 12 žiakov II.A, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
11.12.2018 Odborná exkurzia – Kadernícky salón Laura – Hair Beauty 
( 9 žiakov II.D, Bc. Anna Bodnárová ) 
 
11.12.2018 Previerky zručností – Dámsky strih a vodová ondulácia 
( 14 žiakov III.E, Bc. Zuzana Šoltésová, Mgr. Monika Petričková ) 
 
12.12.2018 Odborné školenie – L´ORÉAL – Strihanie vlasov 
( 12 žiakov III.E, Mgr. Monika Petričková ) 
 
17.12.2018 Odborné školenie – Primavera Andorrana – Lash lifting botox 
( 3 žiaci III.AI,IV.I Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
( 17 žiakov II.I a IV.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
19.12.2018 DOD na SOŠ Gemerská 
(všetci MOV učebného odboru KAD, študijných odborov KOZ, KOZaVIZ, KAV ) 
 
09.01.2019 Previerky zručností – Farbenie rias a obočia, úprava obočia 
( 9 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
16.01.2019 Odborná exkurzia – Chiramed  - ukážka prístroja na laser epiláciu 
( 16 žiakov I.A, 13 žiakov IV.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková,  
   Bc. Alena Keblušková ) 
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24.01.2019 Previerky zručností – Klasická masáž tváre, dekoltu, krku a šije 
( 4 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
25.01.2019 Previerky zručností – Povrchové čistenie pleti a formy peelingu 
( 5 žiakov III.AI, Beáta Ružičková ) 
 
28.01.2019 Previerky zručností – Diagnostika pleti 
( 14 žiakov II.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
31.01.2019 Beauty day – rozvoj zručnosti v oblasti kozmetického ošetrenia 
( 17 žiakov IV.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
31.01.2019 Odborné školenie „Predlžovanie vlasov keratínom“ 
( Bc. Zuzana Šoltésová, Mgr. Monika Petričková, Bc. Jana Ivanová, Bc. Dana Štadlerová )  
 
04.02.2019 Previerky zručností – Formy naparovania a hlboké čistenie pleti 
( 14 žiakov II.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
04.02.2019 Odborné školenie – Mon Platin – Spoločenské účesy 
( Bc. Anna Bodnárová ) 
 
05.02.2019 Odborné školenie – Golden Rose – produktová prezentácia 
( 10 žiakov I.NSA,10 žiakov II.NSA, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová ) 
 
06.02.2019 Previerky zručností – Depilácia teplým voskom 
( 11 žiakov I.A, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
07.02.2019 Medzinárodná súťaž „Koruna kreativity“ Praha 2019 
( žiačka III.D Nikoletta Konečná – 1. miesto, Bc. Dana Štadlerová ) 
( žiačka IV.I Lucia Uličná – 3. miesto, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
( žiačka II.D Kristína Kondášová – 3. miesto, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
13.02.2019 Odborné školenie – DERMACOL 
( 6 žiakov I.I, I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
( 20 žiakov I.I, II.A, III.AI, IV.I, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková, 
Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová ) 
 
15.02.2019 Odborná exkurzia – kozmetický salón Prestige Esthetic Center – prístrojová technika 
a ukážky neinvazívneho ošetrenia pokožky 
( 7 žiakov IV.I, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková ) 
  
20.02.2019 Odborné školenie – Ošetrenie vlasov brazílskym keratínom 
( Bc. Jana Ivanová, Bc. Dana Štadlerová, Mgr. Monika Petričková ) 
 
03.03.2019 Medzinárodná súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike Kézmüves kupa 
Miškolc  
( žiačky III.D Nikoletta Konečná a II.D Kristína Kondášová, Bc. Dana Štadlerová ) 
( žiačka I.D Karolína Dudášová, Bc. Anna Bodnárová ) 
( žiaka I.D Richarda Friedricha, Bc. Jana Ivanová ) 
( žiačka IV.I Lucia Uličná, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
( žiačka Zuzana Bertová III.AI, Mgr. Adriana Andó ) 
 
07.03.2019 MDŽ v mestskej časti Košíc - Juh 
( 3 žiačky III.E, Bc. Jana Ivanová, 2 žiačky III.AI, Beáta Ružičková ) 
 
07.03.2019 Odborné školenie – Modeláž gélových nechtov 
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( 11 žiakov IV.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
07.03.2019 Odborné školenie – Countouring 
( 9 žiakov III.AI, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta 
Plačková ) 
 
08.03.2019 Odborné školenie – Modeláž gélových nechtov 
( 18 žiakov IV.I, III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
08.03.2019 MDŽ v mestskej časti Košíc - Nad Jazerom 
( 6 žiačok III.E, Mgr. Monika Petričková, 3 žiačky I.A, III.AI, Bc. Marieta Plačková ) 
 
15.03.2019 24.ročník súťaže v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike v SNV 
( 1. miesto Richard Friedrich I.D, Bc. Jana Ivanová ) 
( žiačka IV.I Lucia Uličná – 2. miesto, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
( žiačka II.A Laura Adamčíková – 2. miesto, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
 
22.03.2019 Previerky zručností – Masáž tváre 
( 4 žiaci III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková ) 
 
25.03.2019 Odborné školenie – 3D riasy 
( 15 žiakov IV.I, III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
26.03.2019 „ Deň krásy „ v spolupráci s SZŠ Moyzesová – Diagnostika pleti a farbenie rias 
a obočia 
( 20 žiakov II.A, Bc. Alena Keblušková ) 
 
26.03.2019 Odborné školenie – Trinity – Produktové školenie spojené s ukážkami najnovších 
trendov vo farbení vlasov demipermanentmi  
( 15 žiakov III.E,10 žiakov I.NSA, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová ) 
 
29.03.2019 Odborná exkurzia – BEAUTY FORUM TRENČÍN, 27. ročník medzinárodného 
kozmetického veľtrhu na výstavisku Expo Center  v Trenčíne 
( 9 žiakov II.E, Mgr. Viera Repiščáková, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
 
30.03.2019 Kongres GIGI 
( Bc. Alena Keblušková )  
 
05.04.2019 Odborná exkurzia – kozmetický salón Prestige Esthetic Center – prístrojová technika 
a ukážky neinvazívneho ošetrenia pokožky 
( 10 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
 
10.04.2019 Súťaž v účesovej tvorbe „ Kaderník Medzibodrožia 2019 „  
( žiačka Klaudia Kurjanová III.E – 4. miesto, Mgr. Monika Petričková ) 
 
10.04.2019 Odborná exkurzia – Gigi Institut 
( 8 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
11.04.2019 „ Deň narcisov „ 
( 12 žiakov III.AI, I.NSA, II.I, II.A, RNDr. Lívia Slatinská, Mgr. Danka Handlovičová, RNDr. Elena 
Kolesárová ) 
 
12.04.2019 Odborné školenie – Slávnostné líčenie 
( 10 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
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14.04. – 18.04.2019 Odborná exkurzia – Holandsko 
( RNDr. Lívia Slatinská, Mgr. Danka Handlovičová, RNDr. Elena Kolesárová a žiaci z rôznych tried 
školy ) 
 
16.04.2019 Odborná exkurzia – Gigi Institut 
( 11 žiakov I.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
20.04.2019 Previerky zručností – Prístrojové ošetrenie pleti 
( 18 žiakov II.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková ) 
 
24.04.2019 Previerky zručností – Farbenie rias a farbenie, úprava obočia 
( 11 žiakov I.A, Beáta Ružičková ) 
 
25.04.2019 Odborná exkurzia v maskérni Štátneho divadla v Košiciach 
( 12 žiakov III.AI, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová ) 
 
02.05.2019 Odborná exkurzia v maskérni Štátneho divadla v Košiciach 
( 8 žiakov III.AI, IV.I, Bc. Alena Keblušková )  
 
04. – 05.05.2019 Spolupráca pri natáčaní filmu „ Baby Ježibaby „, Crocus Theatre 
( 1 žiačka III.E, 2 žiaci I.D, Mgr. Monika Petričková ) 
( 2 žiačky I.A, Mgr. Adriana Andó )  
 
06.05.2019 Previerky zručností – Masáž tváre a dekoltu 
( 19 žiakov II.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
07.05.2019 Previerky zručností – Diagnostika pleti 
( 13 žiakov I.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková ) 
 
11.05.2019 Míľa pre mamu – líčenie mamičiek, maľovanie na tvár 
( 4 žiačky I.A a III.AI, Bc. Marieta Plačková ) 
 
14.05.2019 Odborná exkurzia – kozmetický salón Esthetic PV – aplikácia 3D rias 
( 11 žiakov I.A, Mgr. Adriana Bodnárová ) 
 
15.05.2019 Previerky zručností – Povrchové čistenie pleti, peeling 
( 11 žiakov I.A, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková )  
 
16.05.2019 „ 100 rokov módy „ príprava a líčenie modeliek na módnu prehliadku 
( 3 žiačky II.A a III.AI, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 
21.05.2019 Odborná exkurzia – PanthaRei – samoštúdium odbornej literatúry 
( 15 žiakov I.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 
21.05.2019 Vedecká mikrokonferencia „ Farbenie a úprava rias a obočia „ 
( 16 žiakov I.A, RNDr. Lívia Slatinská ) 
 
23.05.2019 Vedecká mikrokonferencia „ Farbenie a úprava rias a obočia „ 
( 17 žiakov I.I, RNDr. Lívia Slatinská ) 
 
29.05.2019 Sprievodná akcia SČK Košice – maľovanie na tvár 
( 6 žiakov II.A, Beáta Ružičková ) 
 
31.5.2019 Previerky zručností – Ošetrenie tela a relaxačná masáž 
( 13 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
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05.06.2019 Odborné školenie – Modeláž gélových nechtov 
( 9 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 
05.06.2019 Vedecká mikrokonferencia „ Starostlivosť o telo „ 
( 18 žiakov III.AI, RNDr. Elena Kolesárová ) 
 
06.06.2019 Previerky zručností – Mikromasáž očného okolia 
( 6 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková ) 
 
07.06.2019 Festival študentských remesiel – súťaž v účesovej tvorbe, Kežmarok 
( žiačka I.D Karolína Dudášová - 2. miesto, Bc. Anna Bodnárová ) 
( žiačka II.D Kristína Kondášová, Bc. Dana Štadlerová ) 
 
07.06.2019 Odborná exkurzia – PanthaRei – samoštúdium odbornej literatúry 
( 14 žiakov III.AI, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 
10.06.2019 Odborná exkurzia – PanthaRei – samoštúdium odbornej literatúry 
( 18 žiakov II.I, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 
11.06.2019 Ročníková práca I.NSA  
( 12 žiakov I.NSA, Mgr. Viera Repiščáková ) 
 
12.06.2019 Previerky zručností – Lakovania a zdobenie nechtov 
( 7 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 
15.06.2019 Odborné školenie – GIGI – Liftingová masáž bankovaním 
( Bc. Alena Keblušková )  
 
19.06.2019 Odborná exkurzia – Baracuda Barber Galéria 
( 24 žiakov I.D, Bc. Dana Štadlerová, Mgr. Monika Petričková ) 
 
19.06.2019 Odborná exkurzia – Dermacol 
( 7 žiakov I.A, Mgr. Adriana Andó, Bc. Marieta Plačková, Ing. Adriana Nováková ) 
 

 Členovia PK (učitelia odborných predmetov) by zo strany vedia školy privítali viac možností 
prezentovať školu na rôznych akciách (Správna voľba povolania, Pro Educo). Vedia 
poskytnúť najrelevantnejšie informácie žiakom zaujímajúcich sa o štúdium na našej škole 
ohľadom odborného vzdelávania v jednotlivých učebných a študijných odboroch.  

 
                                                                                                
V oblasti kontrolnej a hodnotiacej: 
 

 Prepracovanie maturitných tém praktickej časti odbornej zložky v študijnom odbore 
kozmetik - Mgr. Adriana Bodnárová, Beáta Ružičková, Bc. Alena Keblušková.  

 
 
V oblasti vzdelávacej: 
 

 Členovia PK sa priebežne vzdelávali.  
 Mgr. Danka Handlovičová ukončila druhú atestáciu na Pedagogickej fakulte KU v 

Ružomberku v odbore biológia.  
Mgr. Viera Repiščáková ukončila druhú atestáciu na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku 
v odbore odborné predmety. 
Bc. Jana Ivanová absolvovala prípravné atestačné vzdelávanie k 1. Atestačnej skúške.  
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Bc. Zuzana Šoltésová absolvovala prípravné atestačné vzdelávanie k 1. Atestačnej skúške. 
Mgr. Adriana Bodnárová absolvovala prípravné atestačné vzdelávanie k 1. Atestačnej skúške. 
Mgr. Viera Repiščáková absolvovala časť inovačného vzdelávania: Sprevádzanie a motivácia 
žiaka v systéme duálneho vzdelávania – 15 kreditov 
Beáta Ružičková absolvovala časť inovačného vzdelávania: Sprevádzanie a motivácia žiaka 
v systéme duálneho vzdelávania – 15 kreditov 
Bc. Jana Ivanová absolvovala časť inovačného vzdelávania: Sprevádzanie a motivácia žiaka 
v systéme duálneho vzdelávania – 15 kreditov 
Mgr. Monika Petričková absolvovala časť inovačného vzdelávania: Sprevádzanie a motivácia žiaka 
v systéme duálneho vzdelávania – 15 kreditov 

 Na vyučovaní sa členky snažili zlepšovať motiváciu žiakov, aby dosiahli lepšie  
výsledky vo vyučovacom procese. Vytvárali rôzne praktické skúšky zručnosti,     otvorené 
vyučovacie hodiny, vedomostné súťaže a vo zvýšenej miere využívali IKT,  predovšetkým 
informácie z internetu, aby bolo vyučovanie zaujímavejšie a príťažlivejšie. 
 

E/ Predmetová komisia odevného dizajnu – Ing. Gunárová – predseda PK 
 
Vo svojej práci sa PK sústredila na plnenie týchto cieľov: 

 Reprezentácia školy na rôznych podujatiach a súťažiach 

 Rozvoj spolupráce so základnými školami 

 Zhotovovanie modelov na súťaže a reprezentáciu školy 

 Nábor nových študentov 

 Príprava plenéru a ročníkových projektov 

 
Vyučovanie: 

  Prebiehalo v súlade s tematickými plánmi v učebniach, ateliéroch č. 10 a 84 a v dielni č.30. 
Úlohou všetkých vyučujúcich je rozvíjanie výtvarných vyjadrovacích prostriedkov, práce s farbou, 
písmom, konvenčnými aj invenčnými výtvarnými technikami a materiálmi. Nemenej dôležitá je tiež 
zručnosť pri šití, tvorbe strihov a ich modelovaní. Zásadnou úlohou  je pripraviť žiakov pre 
praktický život, t.j. prácu v módnych salónoch, prípadne  v  reklamných agentúrach či na štúdium 
na vysokej škole, aby   v tvrdom konkurenčnom boji trhového mechanizmu úspešne obstáli. 

Módne prehliadky , súťaže:     

8.11.2018 - Počas Fashion weeku 2018 sa naša škola zúčastnila sprievodného programu – 
módnej prehliadky stredných škôl.  Odbor odevný dizajn predstavil dve kolekcie: Magical details 
a Tradícia netradične 
 
9.11.2018 - Škola módy, súťaž pre  žiakov základných škôl, tento rok na tému „ Z ríše zvierat“. 
Finále súťaže prebehlo 9.11.2018 počas Košice Fashionweeku. Súťažiacim odovzdala ceny  
viceprimátorka MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Podujatie spestrili módnou prehliadkou aj naše 
študentky a to týmito kolekciami: Papierová fantázia, Ethnopatchwork, Family fashion, Magical 
details, Tradícia netradične. S vizážou modeliek pomáhali vizážistky z III.AI – Liana Bajúsová 
a Erika Sejkaničová a kaderníčky Nika Gyorgyová a Karin Tomčová z II.D pod vedením majsterky 
Mgr. Moniky Petričkovej. Choreografiu nacvičila Ing. Alena Mayer, nahrávku hudby robil Ing. 
Mihaľo, sprievodné slovo napísala p. Gajdošová a p. Gunárová, v zákulisí boli nápomocné p. 
Gunárová, Mayer, Fertaľová a Sidorová. 
Komunikáciu s UNIQUE a darčeky pre víťazov súťaže zabezpečila Ing. Alena Mayer. 
 
12.4.2019 - Módna línia mladých Prešov 2019. Organizátorom súťaže je SOŠ podnikania v 
Prešove. Gestori MLM Prešov sú: Ministerstvo školstva SR, Prešovský samosprávny kraj a Krajský 
školský úrad v Prešove. Ako informoval riaditeľ školy Ing. Stanislav Kuchta, tento rok súťažilo 670 
modelov v ôsmich kategóriách. 19 škôl prinieslo do Prešova to najlepšie, čo vytvorili budúci módni 
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dizajnéri. Osemčlenná porota hodnotila kreativitu, vhodnosť použitého materiálu, úroveň 
krajčírskeho spracovania a v niektorých kategóriách aj funkčnosť. Okrem prvých troch miest vo 
všetkých ôsmich kategóriách, udelila aj 5 mimoriadnych ocenení. 

Naša škola prihlásila do súťaže  5 kolekcií: 
1.kategória Bielizeň a plavky – kolekcia „Summer time“, autorka Alexandra Boková, II.I, pod 
vedením Ing. Gunárovej 
2. kategória Zvrchníky – kolekcia „Coat revival“, autorky sú kolektív I.I, pracovali pod vedením Ing. 
Mayer 
3. kategória Vychádzkové odevy: kolekcia „Tradícia netradične“, autorský kolektív IV.A pod 
vedením Mgr.art.Gajdošovej a Ing. Mayer 
4.Spoločenské odevy: kolekcia „ Sympatic Young“,  autorský kolektív I.I pod vedením Ing. 
Mayer,  
ktorá bola ocenená tretím miestom. 
5. Doplnky: kolekcia doplnkov „Parta“, autorkami sú žiačky II.I, odborne ich viedla 
Mgr.art.Gajdošová 
 

7.6.2019 – Festival študentského remesla v Kežmarku 

Organizátorom súťaže je Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok. Tento rok sa konal 
7.ročník súťaže, no v odevnej tvorbe sa súťažilo len druhý rok. Témou bol "Folklór na ulici“. Do 
súťaže sme prihlásili kolekciu „Tradícia netradične“, ktorú tvoria maturitné modely absolventiek 
IV.A ODI. Choreografiu nacvičila s modelkami p. Fertaľová, ktorá zároveň urobila aj organizačné 
zabezpečenie a starala sa o fotodokumentáciu a spropagovanie akcie na FB a stránke školy. Akcie 
sa zúčastnili žiaci I.I, II.I ODI, I.NSA – M. Matisová, III.AI – E. Sejkaničová, pg. dozor FER, GUN 

Mimoškolské aktivity, exkurzie: 

18. 9. 2018 navštívili dizajnérky z III.AI známy módny salón Natasha Azariy. Je to slovenská 
módna značka, ktorá navrhuje a šije jedinečné šaty podľa priania zákazníka. Jej motto je „Keď sa 
vaše sny stanú skutočnosťou.“ Svoje pobočky má aj v Česku a Poľsku. Na svadobných a 
spoločenských šatách obdivovali detaily našívania aplikácií a iné ozdobné prvky. 
 
28.9.2018 zorganizovala p. Fertaľová exkurziu pre žiakov „Po stopách majstra Pavla z Levoče“. 
Zúčastnilo sa jej 16 žiakov, pedagogický dozor tvorili  okrem p. Fertaľovej aj p.Kerestúriová a p. 
Gunárová. Navštívili sme Spišskú sobotu, v kostole sv. Juraja sme si vypočuli veľmi pekne podaný 
výklad aj o oltári, ktorý zhotovil majster Pavol. V Levoči sme navštívili v mestskej galérii výstavu 
mladej výtvarníčky Vlasty Žákovej „Zošité dievča“, ďalej Dom majstra Pavla, kde žil a dnes je tam 
jeho múzeum a najvyšší gotický oltár na svete, jeho dielo, v Kostole sv. Jakuba. Pokračovali sme 
do Spišskej Kapituly zhliadnuť cirkevné mestečko a sakrálne umenie v katedrále sv. Martina 
a nakoniec sme sa ešte zastavili v Žehre v kostole Ducha Svätého, ktorý je na Zozname svetového 
dedičstva UNESCO. 
 
1.10.2018 p. Gunárová zorganizovala exkurziu vo svadobnom salóne Emin svet so žiačkami II.I 
ODI. Zúčastnilo sa jej všetkých 5 žiačok. 
 
8.10.2018 – workshop v ateliéri Dve sovy v Malej Ide. Zúčastnili sa 4 študentky II.I ODI s p. 
Sidorovou a p. Gunárovou. Pod vedením p. Evy Palkovej si osvojili techniku dekupáže na textil. 
 
19.10.2018 opäť workshop v ateliéri Dve sovy, tentokrát pre 4 žiačky I. I ODI a na tému maľovanie 
na hodváb. Ped. dozor tvorili p. Kerestúriová a p. Sidorová. 
V ten istý deň sa dve študentky III.AI s p. Gunárovou zúčastnili výstavy „60 sukien mala“ v Štátnej 
vedeckej knižnici. 
 
23.10 – 24.10.2018 sa v priestoroch SOŠ Ostrovského konala prezentačná akcia „Správna voľba 
povolania“. Členky PK pripravili na výzdobu stanovištia dve figuríny s odevmi v štýle pop-art. Na 
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akcii sa v prvý deň zúčastnila ako ped. dozor aj p. Fertaľová, ktorá zaznamenala pomerne slušný 
záujem o odbor ODI na našej škole -  11 záujemkýň. Predmetová komisia ODI vyjadruje 
presvedčenie, že by nebol problém prvácku skupinu utvoriť a ešte jeden rok sa na našej škole 
mohol odbor ODI udržať. 
 
5.12.2018 - Príprava stánku na Pro Educo pod vedením Ing. Korcsmárosovej, Mgr.Sidorovej 
a Ing. Gunárovej. 
 
30.4.2019 - žiačky II.I ODI pod vedením Mgr. art. Gajdošovej navštívili výstavu ročníkových prác 
študentov ŠUV KE v Kulturparku 

21.5.2019 – zorganizovala p. Gajdošová exkurziu do tlačiarní so žiačkami II.I ODI 

21.6.2019 zorganizovala p.Vargošková Semjanová odbornú exkurziu so žiačkami I.I ODI do 
tlačiarenskej firmy Copyvait 

Priebežne počas februára 2019 – na podnet Ing. Korcsmárosovej - šitie reprezentačných šatiek – 
p. Gunárová podľa návrhu p. Vargoškovej Semjanová 
- šitie obalov na knihy a zošity pre cvičnú firmu Gymnázia Poštová                                                     
(vyše 150ks) 
 
Priebežne počas celého školského roka: 

 aktualizácia školskej stránky, fotodokumentácia a propagácia všetkých akcií 

 – Dr. Fertaľová v spolupráci s p. Mihaľom a PaedDr. Liptákovou 

 výpožičky modelov zo skladu odevov pre rôzne súťaže kadernícke, kozmetické 

a vizážistické, ale aj na imatrikuláciu 

Ročníkové projekty, súvislá odborná prax a plenér: 

 Trieda I.I  

-ročníkový projekt  na tému „ Walk in rain“ sa konal v ateliéri č.84 pod vedením 
 Mgr.art. Vargoškovej Semjanovej a Ing. Gunárovej v termíne 20.5.2019 až 24.5.2019 
 
- plenér prebiehal v týždni od 17.6.2019 do 21.6.2019 pod vedením Mgr.art Vargoškovej 
Semjanovej.   

 Trieda II.I  

-ročníkový projekt na tému “Abeceda“ pod vedením Mgr.art. Vargoškovej Semjanovej 
 a Ing. Gunárovej v termíne 3.6.2019 až 7.6.2019 sa konal v ateliéri č.84 
-súvislá odborná prax v módnych salónoch v termíne od 27.5.2019 až 31.5.2019 

 Trieda III.AI 

- ročníkový projekt na tému „Ceruzkové inšpirácie“ “ pod vedením Mgr.art. Vargoškovej 
Semjanovej a Ing. Gunárovej v termíne 3.6.2019 až 7.6.2019 sa konal v ateliéri č.84 
 
- súvislá odborná prax v módnych salónoch v termíne od 20.5.2019 až 27.5.2019 
 

Záver: 

V závere chcem poďakovať členkám PK za plodnú spoluprácu, užitočné rady a za zodpovedný 
a obetavý prístup k školským aj mimoškolským povinnostiam, často aj v čase osobného voľna.  

Pri hodnotení celoročnej  práce PK sme sa zhodli na tom, že hodiny odevnej tvorby by bolo 
najlepšie vyučovať v priestoroch prepojených s ateliérom, kvôli vzájomnej operatívnej komunikácii, 
ako sa nám to osvedčilo počas ročníkových projektov. Zároveň by sa vyriešila otázka paralelnej 
výuky odevnej tvorby so študentami ŠUV KE a dosiahla by sa transparentnosť pri používaní 
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textilného materiálu a drobnej prípravy. Takto vytvorené priestory by sa dali využívať aj v čase po 
vyučovaní na krúžky a prípravu na súťaže, keďže teraz sú priestory dielne v prenájme ŠUV a nie 
sú dostupné podľa potreby. 

Pozitívne hodnotíme medzipredmetové vzťahy nielen v rovine teórie na vyučovaní, ale aj 
prepájanie jednotlivých odborov pri spoločných exkurziách zameraných na poznávanie dejín, 
umenia, tradícií a využívanie nadobudnutných poznatkov pri výtvarnej a odevnej praxi.  

Veríme, že tradícia odevníctva a odevného dizajnu bude na našej škole pokračovať a to vo forme 
operátora odevnej výroby alebo iného odboru či duálneho vzdelávania, lebo je to odbor plne 
kompatibilný s ostatnými beauty odbormi a vzájomne sa veľmi dobre dopĺňajú a obohacujú. Naša 
škola v tom má nielen bohatú tradíciu, ale aj ľudský potenciál odborníkov a materiálno-technické 
zabezpečenie (dielne, špecializované stroje), ktoré sa dajú využiť aj pri iných odboroch (modelové 
práce) alebo pri cvičnej firme odboru OAP v spolupráci s vyučujúcimi ODI a ďalšími študentmi. 

 
Vyhodnotenie činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti – Ing. Kopkášová 
 
V školskom roku  2018/2019 bolo snahou ešte viac zatraktívniť a spopularizovať čítanie medzi 
žiakmi.  Aby čas strávený v knižnici im priniesol iba krásne zážitky. V rámci čitateľskej gramotnosti 
sme kládli dôraz na formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre.  
 
Aj v tomto školskom roku boli zorganizované  Popoludnia s knihou  s nasledovnými témami: 

 Čo mi čítanie prináša                                                  15. 11. 2018     12 ž. 

 Film versus kniha                                                        18.1. 2019        15 ž.      

 Takmer autorské čítanie  - čítanie obľúbenej knihy 12.4.2019         13 ž.      

 Analýza literárneho maturitného diela                       7.6.2019          11 ž.                                                                                           

Učitelia SJL na hodinách slov. jazyka so žiakmi  besedovali o literárnych osobnostiach nášho 
regiónu.  
Zapojili sme sa do každoročného slovenského projektu  Záložka  do knihy spája slovenské  školy: 
M. R. Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.  
Pre zvyšovanie motivácie učitelia  využívali rôzne materiály z edukačných portálov.  
 

Vyhodnotenie činnosti koordinátora finančnej gramotnosti – RNDr. Petkaničová 
 
Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2  

Implementácia čiastkových kompetencií NŠFG je zahrnutá do týchto vyučovacích predmetov – 

ekonomika, občianska náuka, psychológia práce a trhu, matematika, informatika, organizácia 

služieb, úvod do sveta práce, vlasová kozmetika, technológia, slovenský jazyk a literatúra, cudzie 

jazyky, dejepis, aplikovaná chémia 1. Kompetencie, ktoré nebolo možné zapracovať do 

vyučovacích predmetov, sú splnené na triednických hodinách a mimoškolských podujatiach. 

 

Podujatia FIG  

  

Mesiac finančnej gramotnosti  

27. 9. 2018 

                                                 
1  Dokument Rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SOŠ, Gemerská 1, Košice, 2018 
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I. I   

V rámci Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti, 8. september, usporiadal PARTNERS 

GROUP SK workshop v Auparku Košice. Rôzne aktivity boli zamerané na zvyšovanie finančnej 

gramotnosti a poukázanie na dôležitosť finančného plánovania. Žiačky spravili test finančnej 

gramotnosti FQ, ktorého cieľom bolo zistiť finančný kvocient mládeže na Slovensku.   

Školenie učiteľov finančnej gramotnosti 

4. 10. 2018 

Školenie s odborníkom v oblasti blockchain - decentralizovaná databáza uchovávajúca neustále sa 

rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu z vonkajšej strany. 

Školenie viedla Ing. Jana Petkaničová, odborný konzultant blockchain. 

Finančná akadémia 

7. 11. 2018 – 21. 5. 2019 

III. AI 

Finančná akadémia, okrem klasických lekcií priniesla i  novinku, a to interaktívnu formu 

vzdelávania. Študenti si na konkrétnych cvičeniach a modelových situáciách testovali finančné 

rozhodnutia a získavali tak vedomosti a skúsenosti zaujímavou formou. Mohli si napríklad 

otestovať, čo s prvou výplatou, alebo zostaviť si rodinný rozpočet. Školiteľmi Finančnej akadémie 

sú nezávislí odborníci na financie z finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti PARTNERS 

GROUP SK.  

1. lekcia: Bohatí alebo chudobní 

Úvod do finančnej gramotnosti a úvod do investovania. 

2. lekcia: Dobrý alebo zlý hospodár 

Osobný a rodinný rozpočet, finančné plánovanie, sporenie. 

3. lekcia: Vlastné bývanie 

Financovanie bývania, typy úverových produktov, stavebné sporenie. 

4. lekcia: Život v istote 

Základ problematiky poistenia, životné poistenie, neživotné poistenie, rizikové poistenie. 

5. lekcia: S istotou do rizika 

Finančný trh, investovanie. 

6. lekcia: Pre lepšiu budúcnosť 

Dôchodky, dôchodkový systém na Slovensku a záverečné zhrnutie vzdelávacieho cyklu formou 

finančného kvízu. 

Finančná olympiáda 

apríl 2019 

III. AI, 3 žiačky 

Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho 

projektu Deň finančnej gramotnosti. Naše žiačky sa otestovali a porovnali si tak úroveň svojej 
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finančnej gramotnosti. Zúčastnili sa prvého kola, ktoré prebehlo formou online testu, mohli 

používať akékoľvek dostupné pomôcky.  

Kam idú naše dane? 

13. 5. 2019 

III. AI, II. A 

Ing. Róbert Chovanculjak, agentúra INESS - INSTITUTE OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 

vysvetlil žiakom vzťahy medzi jednotlivými zložkami verejnej správy, základné finančné toky medzi 

občanom a štátom ako aj medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami. 

Nepodporujme korupciu  

15. 5. 2019, 21. 5. 2019   

III. D, III. E 

Korupcia ako protispoločenský a protiprávny jav vo verejnom aj súkromnom sektore - trestné činy 

prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie, zneužívanie 

právomoci verejného činiteľa. Tieto témy podrobne vysvetlil JUDr. Tibor Pelegrin v rámci 

triednickej hodiny. 

Čo potrebuješ vedieť o financiách 

Poster informuje o základných znalostiach mladého človeka v oblasti financií. Ďalej informuje 

o krajinách, v ktorých sa platí eurom a o ochranných prvkoch eurobankoviek. 

Poznávajme eurobankovky 

Výstava žiackych prác je umiestnená v učebni 68. Prezentuje práce IV. I triedy, ktoré vznikli na 

hodinách matematiky. V tematickom pláne tohto predmetu sú zahrnuté čiastkové kompetencie 

NŠFG. 

 
I.8 Orientácia na partnerov 
 
A/ Oblasť činnosti Združenia rodičov  
 
         V škole aktívne pracuje výbor Združenia rodičov zložený zo zástupcov jednotlivých triednych aktívov. 
Výbor je zo strany vedenia školy pravidelne informovaný o aktuálnom dianí v škole, stave hospodárenia 
a aktivitách a úspechoch školy. Všetky súťaže, kultúrne a športové podujatia, účasť na celoslovenských 
a medzinárodných súťažiach sú spolufinancované z prostriedkov príspevkov Združenia rodičov. Podľa 
dohody výboru rodičov sú  z fondu rozvoja školy /tvorený zo zostatku prostriedkov Združenia rodičov po 
skončení školského roka/ vyčleňované prostriedky na nákup prístrojovej techniky pre jednotlivé študijné 
a učebné odbory. 

- V školskom roku 2018/2019 finančná pomoc škole pri organizovaní akcií a súťaží a sčasti i pri 
modernizácii materiálno-technického zabezpečenie odborného výcviku a praxe Združenia rodičov 
a OZ ZR GEMKE predstavovala čiastku 4207,47-€.  
 

B/ Výchovno – poradenské aktivity v škole sú plánované a zabezpečené kvalifikovaným výchovným 
poradcom, školským psychológom a kariérovým poradcom v jednej osobe – Mgr. Jarná: 
 

Správa o činnosti práce školského psychológa, výchovného a kariérneho poradcu v školskom roku 
2018/2019 
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A:  Ciele práce školského psychológa, výchovného a kariérneho poradcu v danom školskom 
roku boli plnené na základe vypracovaného plánu práce výchovného a školského poradenstva: 

- poskytovať komplexné poradenské služby pedagógom, rodičom a žiakom 

- poskytovať pomoc v rámci rozvoja osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu 

a pracovať s problémovými žiakmi, zamerať pozornosť na rozvíjanie emocionálnej 

inteligencie žiakov 

- pracovať na začlenení žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami 

- identifikovať výchovno- vzdelávacie ťažkosti žiakov 

- poskytovať kariérne poradenstvo so zameraním sa hlavne na žiakov končiacich ročníkov 

- spolupodieľať sa na skvalitňovaní klímy triedy a školy 

- podieľať sa na prezentácií školy a možnostiach štúdia na našej škole pre žiakov základných 

škôl a širšej verejnosti 

- spolupracovať s triednymi učiteľmi, koordinátorom prevencie, CPPPaP, CŠPP, kontaktnou 

psychologičkou Mgr. Jurčovou, v prípade potreby s inými odborníkmi 

- venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu, a zapájať žiakov do 

aktivít na podporu telesného a duševného zdravia 

- rozširovať vedomosti v oblasti výchovného poradenstva a školskej psychológie, a následne 

získané poznatky implementovať v praxi, zúčastňovať sa porád výchovných poradcov 

a školských psychológov 

 
B: Realizácia hlavných úloh 

1) Preventívne aktivity 

V spolupráci s koordinátorkou prevencie bola zrealizovaná prednáška Stop fajčeniu v 1.ročníkoch 
(I.A, I.D, I.I-  18.10.2018) v rozsahu 1 VH (vyučovacej hodiny) 
 
V spolupráci s koordinátorkou prevencie prebehla beseda na tému Alkoholizmus (II.D, III.E, III.AI- 
14.11.2018) v rozsahu 1 VH 
 
Pre žiakov 2. ročníkov (II.A, II.D, II.I) bola zrealizovaná beseda na tému HIV nie je AIDS v rozsahu 
1 VH (12.12.2018, 22.1.2019) a pre žiakov III.D a I.NSA v rozsahu 2 VH (14.12.2018) 
 
V spolupráci s kontaktnou psychologičkou boli uskutočnené prednášky v 1. ročníkoch (I.A, I.D, I.I) 
zamerané na Efektívne spôsoby učenia v rozsahu 1 VH (12.10., 18.10., 23.10.2018) 
 
V spolupráci s kontaktnou psychologičkou prebehli aktivity zamerané na rozvoj emocionálnej 
inteligencie u žiakov 2. ročníka v rozsahu 1 VH (II.A, II.D, II.I- 3.12., 13.12.2018) 
 
V II.I triede boli zrealizované teambuildingové aktivity na podporu pozitívnej klímy triedy v rozsahu 
1 VH (5.9.2018) a aktivity na rozvoj komunikačných zručností a sociálnych spôsobilostí zážitkovou 
formou v rozsahu 3 VH (14.9.2018) 
 
V končiacich ročníkoch (IV.I, II.NSA) prebehli prednášky na tému Zvládni maturitu, prekonaj stres 
so zameraním sa na efektívne spôsoby učenia, mnemotechnické pomôcky, rady ako pracovať so 
stresom/trémou v rozsahu 2 VH (11.12., 17.12.2018) 
 
V 1.ročníkoch (I.A, I.D, I.I) boli uskutočnené teambuildingové aktivity na podporu pozitívnej klímy 
v triede v rozsahu 1 VH (13.12., 17.1., 18.1.2019) 
 
V spolupráci s koordinátorkou prevencie boli zrealizované prednášky v triedach I.A, I.D,I.I, II.A, II.I 
na tému Zdravý životný štýl + psychohygiena v rozsahu 1 VH (5.4.2019) 
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V spolupráci s koordinátorkou prevencie prebehli besedy na tému Šikanovanie/Kyberšikanovanie 
v 1. ročníkoch  v rozsahu 1 VH (I.A, I.D, I.I- 2.5.2019) 
 

2) Intervenčné aktivity 

 
V priebehu celého školského roka bola poskytnutá psychologická starostlivosť 29 žiakom 
z rôznych tried (riešenie adaptačných ťažkostí- 1x, ťažkostí v učení- 16x, riešenie osobnostných 
alebo rodinných problémov- 9x, vzťahové problémy v triede-2x, práca s trémou-1x), z toho 7 
žiakom bola poskytovaná opakovaná psychologická starostlivosť,  
u 3 žiakov nasmerovanie na iného odborníka  
 
V priebehu celého školského roka prebehli osobné konzultácie s 15 rodičmi, zamerané najmä na 
ťažkosti v učení žiakov. 
 
Evidencia, aktualizácia, archivácia dokumentácie integrovaných žiakov, v tomto školskom roku 
bolo k dátumu 15.9.2018 začlenených 55 žiakov, z toho 13 prvákov, žiadosť o úpravu maturitnej 
skúšky si podalo 8 žiakov, k dátumu 30.6.2019 je začlenených 57 žiakov. V priebehu školského 
roka pri identifikácií ťažkosti v učení odosielanie žiakov na psychologické a špeciálno-pedagogické 
vyšetrenie a rediagnostické vyšetrenie do CPPPaP a CŠPP + vypracovanie IVVP 
novozačlenených žiakov a aktualizácia IVVP u žiakov vyšších ročníkov 
 
Riešenie vzniknutej krízovej situácie v  I.A v spolupráci s triednou učiteľkou a vedením (september 
2018) 
Skupinová konzultácia v II.D na zlepšenie klímy v triede (jún 2019) 
 
 

3) Diagnostické aktivity 

 
V 1.ročníkoch  (I.A, I.D, I.I) zrealizovaná sociometria na zmapovanie sociálnych vzťahov v triede 
a identifikovanie vodcov triedy, obľúbených, neobľúbených a izolovaných žiakov, získané výsledky 
prekonzultované s triednymi učiteľmi jednotlivých ročníkov  (13.12., 17.1., 18.1.2019) 
 
V III.AI triede zrealizovaná diagnostika sociálnej klímy za účelom zistenia celkovej atmosféry triede 
po spájaní dvoch tried, a zmene triedneho učiteľa, výsledky prekonzultované s triedou a triednou 
učiteľkou, následne poskytnuté rady a odporúčania (22.10.2018) 
 
V 1.ročníkoch (I.A, I.D, I.I)  prebehol v spolupráci s koordinátorkou prevencie screening 
šikanovania formou anonymných dotazníkov (2.5.2019) 
 
V spolupráci s koordinátorkou prevencie bol žiakom 1.ročníka (I.A, I.D, I.I) administrovaný dotazník 
na identifikáciu počtu fajčiarov (18.10.2018) 
 

4) Aktivity v oblasti kariérneho poradenstva 

 
U žiakov končiacich ročníkov (IV.I, II.NSA) prebehla prednáška o ďalších možnostiach štúdia po 
skončení strednej školy v rozsahu ½ VH + vypracovanie zoznamu aktuálnych VŠ na SR, 
a odovzdanie žiakom (24.10.2018) 
 
Sprostredkovanie informácií žiakom (IV.I, II.NSA) o možnostiach štúdia, DOD, termíne podávania 
prihlášok na jednotlivé fakulty, pre dvoch záujemcov poskytnutie materiálov ako vzor životopisu 
a modelové otázky, s ktorými sa môžu stretnúť na pohovore 
 
V priebehu celého školského roka boli poskytnuté individuálne konzultácie v oblasti kariérneho 
poradenstva 11 žiakom III. a IV. ročníka (možnosti štúdia na vysokej škole, rozdiel medzi štúdiom 
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na strednej a vysokej škole, pomoc s výberom VŠ), na vysokú školu si 4 žiaci podali prihlášku (2 
žiaci z IV.I, 2 žiaci z II.NSA) 
 
V spolupráci s kontaktnou psychologičkou prebehli individuálne konzultácie v oblasti kariérneho 
poradenstva o výsledkoch testov profesionálnej orientácie u žiakov končiacich ročníkov v priebehu 
celého dňa (IV.I, II.NSA- 24.10.2018) 
 
Účasť žiakov na nasledujúcich akciách s cieľom rozšírenia ďalších poznatkov v oblasti ďalšieho 
smerovania po skončení strednej školy: 

- Profesia days, veľtrh príležitostí, Spoločenský pavilón (III.AI, III.E- 27.9.2018) 

- celouniverzitný DOD UPJŠ KE, (IV.I- 5.10.2018) 

- Kam na vysokú, Spoločenský pavilón (III.AI- 7.2.2019) 

- DOD TUKE- Piknik (III.AI- 7.5.2019, 8 žiakov) 

- DOD TUKE Fakulta umenia, Watsonova 4, Košice (4 žiaci z II.I, odbor odevný dizajn, 

24.5.2019) 

 
Vypísanie a odoslanie žiadaniek o profi orientáciu (III.AI, I.NSA, máj/jún 2019) 
 
Informovanie žiakov o brigádach (priebežne počas školského roka) 
 
Aktualizácie nástenky výchovného poradcu- o možnostiach štúdia na VŠ, DOD, brigádach 
(priebežne počas školského roka) 
 

5) Iné aktivity 

 
So žiakmi I.A, I.I a II.D návšteva výstavy Klamárium, Kulturpark- ako pracuje náš mozog/ alebo 
nechajme oklamať naše zmysly (14.2.2019) 
 
Žiaci so sociálnymi pracovníčkami zo zariadenia Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu mesta 
Košice navštívili našu SOŠ Gemerskú, oboznámenie ich s našou školou, jednotlivými odbormi, 
prehliadka školy a priestorov praktickej výučby (13.2.2019) 
 
V spolupráci so ŽŠR realizácia MDŽ na škole- pripravená zábavná fotostena (8.3.2019) 
 
V rámci dňa učiteľov aktivity s 9 žiakmi z I.I a II.D na precvičenie jemnej motoriky, ktorých 
výsledkom boli nádherné origamy výrobky pre učiteľov (27.3.2019) 
 
Psychologická príprava 10 žiakov z odboru kaderník a vlasová kozmetika pred odbornou stážou 
Erasmus 2019- Olomouc v rozsahu 15 hodín (Teambuilding, Zvládanie stresu a záťažových 
situácií, Diagnostika stresu, Individuálne konzultácie dotazníka stresu o výsledkoch a odporúčanie 
pre žiakov, Psychohygiena, Relaxačné techniky, Praktický nácvik autogenného tréningu, 
Arteterapia, Komunikácia so zákazníkom, Etika na pracovisku, Determinanty výkonnosti, Asertívne 
správanie) + príprava materiálov (január- marec 2019) 
 
Organizácia celoškolskej výzvy a súťaže Ovocné a zeleninové taniere v rámci Svetového dňa 
zdravia (5.4.2019) 
 
Účasť so žiakmi II.I a dvomi žiačkami I.I na prednáške Dôsledky klimatických zmien, Aula LF, 
Košice (26.4.2019) 
 
S tromi žiačkami III.AI z odboru kozmetička a vizážistka stretnutie s vizážistkou Luciou 
Sládečkovou, Fun park, Košice (7.5.2019) 
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Zapojenie 7 žiačok z I.I z odboru odevný dizajn a 4 žiačok z II.I z odboru odevný dizajn do projektu 
Letný tábor, ktorý organizoval Charity shop, Košice- výroba hand made výrobkov, prostredníctvom 
výrobkov podpora deti zo sociálne slabších rodín, návšteva Charity shopu- oboznámenie sa 
s funkciou a účelom tohto obchodu (máj 2019) 
 
Zrealizované prednášky pre žiakov I. ročníka (5 dni)  a III. ročníka (3 dni)- spolu 10-15 žiakov- 
prostriedky individuálnej ochrany, správanie sa v stresových situáciách, prevencia nehôd, prvá 
pomoc, orientácia v prírode, mimoriadne udalosti (27.5, 28.5., 29.5.,30.5., 31.5.2019) 
 
Osobné konzultácie s kontaktnou psychologičkou Mgr. Jurčovou v pravidelných mesačných 
intervaloch i podľa potreby, telefonické konzultácie s CPPPaP Zuzkin park, Slovenskej jednoty 
a CŠPP Bocatiova, Košice (pribežne počas školského roka) 
 
Pravidelná účasť na poradách školy SOŠ Gemerskej, účasť na rodičovských združeniach podľa 
potreby, asistencia pri zápise žiakov do 1.ročníka s cieľom informovať zákonných zástupcov 
o postupe pri integrácií žiaka (máj 2019) 
 
Príspevok do školského časopisu na tému: Týždeň mozgu, ako sa starať o duševné zdravie 
a prispievanie fotiek na školskú stránku (máj 2019) 
 
Zapojenie 3 žiakov z II.I triedy do súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach This 
human world, ktorú organizuje Informačná služba OSN a UNHCR, téma: Postavme sa za našu 
planétu 
 
Evidencia a príjem učebníc + zabezpečenie funkčnosti schránky dôvery 
 

6) Prezentácia školy  

 
Prezentácia o možnostiach štúdia na našej škole na nasledujúcich školách ZŠ Zemplínska Teplica 
a Novosad (27.11.2018), ZŠ Slanec a Michaľany (28.11.2018), ZŠ Považská, Košice (20.12.2018) 
+ príprava prezentácie 
Účasť na verejných podujatiach týkajúcich sa prezentácie školy: 

- Správna voľba povolania, SOŠ Ostrovského, Košice (23.10.2018) 

- Správna voľba povolania, Gelnica (25.10.2018) 

- Pro Educo, Steel aréna, Košice (5.-6.12.2018) 

- DOD Gemerská 1, Košice (19.12.2018) 

 
 
 
V priebehu školského roka spracovanie zoznamu záujemcov o štúdium na našej škole, 
prostredníctvom emailovej komunikácie odosielanie záujemcom aktuálne informácie o škole, DOD, 
prijímacie konanie, dianie na škole, fotky z udalostí + vytvorenie propagačného videa na 
prezentáciu školy 
 

7) Zvyšovanie odbornosti, vzdelávania 

 
Účasť na poradách výchovných poradcov a školských psychológov: 

- CPPPaP Zuzkin park, téma Sebapoškodzovanie (17.10.2018) 

- CPPPaP Zuzkin park, téma Aspergerov syndróm (6.2.2019) 

- SSOŠ Bukovecká 17, téma Chorí a zdravotne oslabení žiaci (6.3.2019) 

- SOŠ Ostrovského, téma Duálne vzdelávanie (23.10.2018) 

- CPPPaP Zuzkin park, téma Komunikácia s rodičmi pri riešení problémov (15.5.2019) 
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- OÚ Zádielska, téma Multidisciplinárny prístup, IVVP, žiak so ŠVVP, dokumentácia 

(22.5.2019) 

 
Iné: 

- SOŠ Gemerská, téma Finančná gramotnosť, blockhain (4.10.2018) 

- SOŠ Gemerská, téma GDPR (20.11.2018) 

 
Školenia: 

- SCŠPP Partizánske, Preventívny program pre mládež, celodenné školenie, certifikát 

o absolvovaní (10.11.2018) 

- Gymnázium T.A., Košice, Zásady práce školského psychológa, celodenné školenie, 

certifikát o absolvovaní (1.4.2019) 

 

Realizácia úloh Prevencie v šk. roku 2018/2019 
na Strednej odbornej škole Gemerská 1, Košice 

 

Prevencia na škole sa realizovala v týchto oblastiach: 
 
Primárna prevencia 
 

a) Usmerňovanie a koordinovanie preventívnych aktivít, výchovy na škole v spolupráci 
s pedagogickými zamestnancami ,školskou psychologičkou, výchovným poradcom,   
s Pedagogicko-psychologickou poradňou Zuzkin park 1,Košice. 

 
b) Osobitnú pozornosť sme venovali aktivitám, odborným prednáškam o škodlivosti fajčenia, 

eliminácia šikanovania, zdravý životný štýl 
 
1. Aktivita: Oboznámenie žiakov prvých ročníkov s obsahom práce koordinátora prevencie. 
Besedy na tému prosociálnosť v školskom kolektíve 
 Termín : september 2018 
 Triedy 1.A, 1.D, 1.I 
 
2.  Aktivita: Zdravé partnerské vzťahy psychologička Mgr. Vanická 
Z PPP Zuzkin park 
Termín: 5.10.2018  
Triedy: 2.I,3.D 
 

3. Aktivita: Odborné prednášky  v 2.- 3- ročníkoch na tému Škodlivosť fajčenia, eliminácia 
Termín: október 2018 priebežne 
Triedy : 2.-3.ročníky 
 

4. Aktivita: Odborné prednášky a besedy v spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. 
Jarnou na tému škodlivosť fajčenia. Realizácia testov a následné vyhodnotenie. Testy 
fajčenia v 1.ročníkoch. 

Termín:18.10.2018 
Triedy: I.D,I.A,I.I 
 

5. Aktivita: Odborná prednáška a beseda: Obchodovanie s ľuďmi. 
Termín :1.10.2018 
Trieda :2.NSA 
 

6. Aktivita: Hodnoty v živote človeka 
Termín : priebežne november 2018 
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Triedy : 3.AI,2.I,1.NSA, 2.NSA,2.D,2.A, 
 

7. Aktivita: Odborná prednáška a beseda v spolupráci so školskou psychologičkou: Alkohol 
a jeho nežiaduce účinky 

Termín: 19.11.2018 
Triedy: 3.AI,2.D,3.E. 
 

8. Aktivita: Odborná prednáška a beseda vedená Mgr. Vanická z PPP Zuzkin park Košice: 
Partnerské a rodinné vzťahy.  

Termín: 21.11.2018 
Triedy: 2.A, 4.I 
 

9. Aktivita: Realizácia aktivít zameraných na drogovú závislosť a sociálno-patologické javy 
spoločnosti  

Termín: priebežne december 2018  
Triedy: 1.ročníky a 2. ročníky  
 
 

10.  Aktivita: Realizácia besied podľa vlastného výberu žiakov  
Termín: 10.-18.12.2018 
Triedy: 1.NSA, 2.D, 2.A, 1.D, 1.I, 1.A 
 

11.  Aktivita: Preventívne aktivity na tému zdravý životný štýl v spolupráci so školskou 
psychologičkou, aj na hodinách TSV a ZDR 

Termín: priebežne január 2019 
Triedy: všetky triedy na škole  
 

12.  Aktivita: Odborná prednáška vedená Mgr. Vanickou PPP Zuzkin park Košice: Duševné 
zdravie a zdravý životný štýl 

Termín: 30.1.2019 
Triedy: 4.I, 2.A, 1.NSA 
 

13.  Aktivita: Odborná prednáška a beseda Šikanovanie v spolupráci so školskou 
psychologičkou. Zrealizované testy- šikana a následné vyhodnotenie.  

Termín: 5.2.2019 
Triedy: 1.D, 1.A 
 

14.  Aktivita: Odborná prednáška a beseda Šikanovanie v spolupráci so školskou 
psychologičkou. Zrealizované testy- šikana a následné vyhodnotenie 

Termín: 8.2.2019 
Trieda: 1.I 
 

15.  Aktivita: Realizácia prednášok a besied v spolupráci so školskou psychologičkou, učiteľmi 
ZDR a TSV a triednymi učiteľmi na tému: Nesprávne návyky v stravovaní  

Termín: priebežne marec 2019 
Triedy: všetky triedy  
 

16.  Aktivita: Deň zdravia v spolupráci so školskou psychologičkou. Príprava zdravých jedál, 
následne vyhodnotenie. Odborná prednáška na danú tému. 

Termín: 5.4.2019 
Triedy: 2.I, 1.A, 1.I, 2.A, 1.D 
 

17.  Aktivita: Odborná prednáška a beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi, extrémizmus. 
Vedená Mgr. Vanickou z PPP Zuzkin park Košice.  

Termín: 24.4.2019 
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Triedy: 4.I, 3.AI, 1:NSA 
 

18.  Aktivita: Odborná prednáška v spolupráci so školskou psychologičkou Ako postupovať pri 
šikanovaní.  

Termín: 2.5.2019 
Triedy: 1.D, 1.I, 1.A 
 

19.  Aktivita: Tancujeme štvorylku  
Školská generálka  
Termín: 7.5.2019 
Triedy: 88 žiakov z jednotlivých tried školy 
 

20.  Aktivita: Odborná prednáška Mgr. Vanická PPP Zuzkina park Košice na tému 
Extrémizmus  

Termín: 6.6.2019 
Triedy: 2.D, 1.NSA 
 

21.  Aktivita: Odborná exkurzia- v spolupráci s profesionálnymi vojakmi- beseda na tému 
Extrémizmus a hrozba vojny 

Termín: 13.6.2019 
Triedy: 1.NSA  
 

D/ Pri škole pracuje 11 - členná Rada školy.  
Na svojich rokovaniach je zo strany riaditeľky školy a členov vedenia informovaná o pedagogicko-
organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, profilácii školy, o nábore 
žiakov na nový školský rok, o rozpočte školy, výsledkoch hospodárenia, koncepčných zámeroch rozvoja 
školy, o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania a výchovno-vzdelávacích výsledkoch za jednotlivé 
klasifikačné obdobia.  
Uskutočnené zasadnutia: riadne zasadnutia 11.10.2018, 27.2.2019, 25.4.2019, 27.5.2019 – voľba RŠ, 
25.6.2019. 
 
E/ Škola úzko spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou.  
Vyjadruje sa k obsahu tém na záverečné a maturitné skúšky a deleguje svojich zástupcov do skúšobných 
komisií. Na záverečných skúškach v júni 2019 ako člen komisie pôsobila p. Anna Macáková. 
Škola delegovala dvoch zástupcov, ktorí sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú ako stáli členovia 
v skúšobných komisiách skúšok odbornej spôsobilosti. V minulom školskom roku skúšky absolvovalo 202 
žiadateľov a SŽK refundovala členom skúšobných komisií 3636,-€. 
Odbor:   Počet odskúšaných: 

manikér 66 

pedikér 55 

kozmetik 56 

kaderník 25 

SPOLU: 202 3 636,00 EUR 
 
F/ Spolupráca s Centrom odborného vzdelávania:  
Absolvované vzdelávania žiakov a pedagógov – Centrum odborného vzdelávania pri Strednej odbornej 
škole,  Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves tvoria samostatnú tabuľku v záverečnej časti správy. 
 

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

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 272 

 Z toho dievčat 265 

 Počet tried spolu 12 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 272 
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 Z toho dievčat 265 

 Počet tried denného štúdia 12 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  32 

 Z toho dievčat 31 

 Počet tried nadstavbového štúdia 2 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 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 62/60 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 3 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 5 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 2 

j) Počet žiakov, ktorí mali povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

4 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 15 

 

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

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

m) Iný dôvod zmeny 0 

 

 

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

Kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020  

I. Plánovaný počet žiakov 1. ročníka na školský rok 2019/2020: 

 

Študijné odbory: 
6352 M obchod a podnikanie    8 žiakov denné štúdium 
6362 M kozmetička a vizážistka   12 žiakov denné štúdium 
6425 K kaderník - vizážista   11 žiakov denné štúdium 
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6446 K kozmetik     8 žiakov denné štúdium 
Spolu:        2 triedy študijných odborov 
Učebné odbory: 
6456 H kaderník    24 žiakov denné štúdium 
Spolu:        1 trieda učebného odboru 

II. Kritéria na prijatie: 

 

A) UČEBNÉ ODBORY 
Pre školský rok 2019/2020 budú prijímaní žiaci do učebných odborov kaderník a manikér – 

pedikér bez prijímacej skúšky na základe študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole  
a výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka (Monitoru 9). 
 
Žiaci budú zoradení podľa úspešnosti.  
Každému žiakovi bude priradené bodové hodnotenie za priemerný prospech dosiahnutý v 6. – 9. ročníku 
(nezapočítavajú sa známky za správanie a známky za výchovné a nepovinné predmety) a za výsledky 
Monitoru z matematiky a slovenského jazyka. 
Bude vytvorený samostatný zoznam žiakov pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený. 
Poradie uchádzačov sa určí podľa nasledujúcich kritérií: 

1. priemerný prospech v 6. – 9. ročníku  maximum 60 bodov 
2. výsledky Monitoru     maximum 40 bodov (20 bodov slovenský jazyk a 20 bodov 

matematika) 
Maximálny bodový zisk žiaka je 100 bodov. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe prihlášky,  
stanoviska špeciálneho pedagóga a pohovoru rodičov žiaka s riaditeľom školy a výchovnou 
poradkyňou, kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací proces 
schopnosti žiaka zvládnuť náročnosť štúdia.  
V prípade rovnosti bodov budú určovať poradie pomocné kritériá: 

1. lepší priemerný prospech zo základnej školy 
2. lepšia známka z profilujúceho predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika v 6. – 9. ročníku 
Žiakom, ktorí nebudú prijatí pre nedostatok miesta, budú ponúknuté voľné miesta tých žiakov, ktorí 

sa nezapíšu,  až do naplnenia plánovaného počtu ( posun v zozname žiakov nahor ). 
 
B) ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Pre školský rok 2019/2020 budú prijímaní žiaci do študijných odborov na základe prijímacej 
skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole  
a výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka (Monitoru 9). 
 
Žiaci budú zoradení podľa úspešnosti.  
Každému žiakovi bude priradené bodové hodnotenie za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka 
a matematiky, priemerný prospech dosiahnutý v 6. – 9. ročníku (nezapočítavajú sa známky za správanie 
a známky za výchovné a nepovinné predmety) a za výsledky Monitoru z matematiky a slovenského jazyka. 
Bude vytvorený samostatný zoznam žiakov pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený. 
Poradie uchádzačov sa určí podľa nasledujúcich kritérií: 

1. prijímacia skúška zo slovenského jazyka (základné učivo)    maximum 20 bodov 
2. prijímacia skúška z matematiky (základné učivo)           maximum 20 bodov 
3.   priemerný prospech v 6. – 9. ročníku    maximum 30 bodov 
4.   výsledky Monitoru               (15 bodov slovenský jazyk a 15 bodov matematika)           

         maximum 30 bodov  
Maximálny bodový zisk žiaka je 100 bodov. 

Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol v každom 
predmete slovenský jazyk a matematika samostatne úspešnosť najmenej 90% bude prijatý bez prijímacej 
skúšky.  

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe prihlášky,  
stanoviska špeciálneho pedagóga a pohovoru rodičov žiaka s riaditeľom školy a výchovnou 
poradkyňou, kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací proces 
schopnosti žiaka zvládnuť náročnosť štúdia.  
V prípade rovnosti bodov budú určovať poradie pomocné kritériá: 

1. lepší priemerný prospech zo základnej školy 
2. lepšia známka z profilujúceho predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika v 6. – 9. ročníku 
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Kritéria boli prerokované 22.1.2019. 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2019 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 
6352 M Obchod a 

podnikanie 
8 11 8 2 2 8 7 

6362 M Kozmetička 

a vizážistka 
12 63 28 0 0 12 12 

6446 K Kozmetik 8 16 9 0 0 8 8 

6425 K  Kaderník - 

vizážista 

11 43 21 0 0 11 11 

6456 H Kaderník 24 33 33 0 0 24 24 

         

6424 L Vlasová 

kozmetika 
24 32 24 0 0 24 23 

  87      85 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,04 1,84 1,93 2,11 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

116,95 113,24 102,57 114,99 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

9,75 7,03 4,05 6,31 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

107,21 106,21 98,51 108,68 

 
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka  

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.  48 7 14,5

8 

9 18,

75 

32 66,

66 

0 0 4525 94,2

7 

19

7 

2,0

2 

2.  45 4 8,88 12 26,

66 

29 64,

44 

0 0 4037 89,7

1 

13

2 

2,9

3 

3.  29 5 17,2

4 

10 34,

48 

14 48,

27 

0 0 4262 146,

96 

23

9 

8,2

4 

4.  32 2 6,25 2 6,2

5 

28 87,

5 

0 0 3271 102,

21 

17

4 

5,4

3 
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Spolu 154 18 11,6

8 

33 21,

42 

103 66,

88 

0 0 1609

5 

104,

51 

74

2 

4,6

5 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka 

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.  24 3 12,5 3 12,

5 

18 75,

0 

0 0 2863 119,

29 

27

0 

11,

25 

2.  19 0 0 5 26,

31 

14 73,

68 

0 0 1990 82,9

1 

19

7 

8,2

0 

3.  30 5 16,6

6 

7 23,

33 

18 60,

0 

0 0 3445 114,

83 

13

9 

4,6

3 

Spolu 73 8 10,9

5 

15 20,

54 

50 68,

49 

0 0 8298 113,

67 

60

6 

8,3

0 
 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2018/19 

v iných formách štúdia – dvojročné denné nadstavbové štúdium 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka  

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.  16 0 0 8  8  0 0 1474 92,1

25 

10

7 

6,6

8 

2.  11 0 0 0 0 11  0 0 695 63,1

8 

20 1,1

1 

3.               

4.               

Spolu 27 0 0 8  19  0 0 2169 80,3

3 

12

7 

4,7

0 
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5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019: 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

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

6456 

H 

kaderník 13 - 7 - 10 - - - 30 - 

celkom  13 - 7 - 10 - - - 30 - 
 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2018/2019 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6362 

M  

Kozmetička a 

vizážistka 
13 - 4 - 17 - 

6446 

K 

Kozmetik 6 - 1 - 7 - 

6426 

L  

Vlasová kozmetika 7 - 1 - 8 - 

spolu  26 - 6 - 32 - 
 

6.1 Celkové hodnotenie SEPTEMBER 2019 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6362 

M  

Kozmetička a 

vizážistka 
4 - 5 - 9 - 

6446 

K 

Kozmetik 4 - - - 4 - 

6426 

L  

Vlasová kozmetika 4 - - - 4 - 

spolu  12 - 5 - 

 

17 - 

 

6.2 Externá časť MS  

 

Predmet Počet žiakov úspešnosť 

Anglický jazyk 

B1 

29 34,0% 

Nemecký jazyk 

B1 

8 26,5% 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

43 37,2% 
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6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

Anglický jazyk 

B1 

29 47,96 % 

Nemecký jazyk 

B1 

8 56,87% 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

43 42,05% 

 

6.4 Interná časť MS 

- ústna časť  
Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 1 

Počet žiakov 

s prospechom 2 

Počet žiakov 

s prospechom 3 

Počet žiakov 

s prospechom 4 

Počet žiakov 

s prospechom 5 

Priemerná 

známka 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

4 5 9 13 1 3,06 

Anglický jazyk 

B1 
5 9 4 5 1 2,5 

Nemecký jazyk 
B1 

0 2 6 0 0 2,75 

TČOZ 8 13 8 2 1 2,21 

PČOZ 10 8 8 6 0 2,31 

 

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 2018/2019 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

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

8298 M odevný dizajn 

/ SOŠ 13 

ŠVP 2013-

762/1852:7-925 
0,5 6 0,5 5 0,25 5 - - 1,25 16 

6446 K kozmetik / 

SOŠ 11 

ŠVP 2013-

762/1889:23-925 
0,5 18 1 21 0,25 6 0,5 10 2,25 55 

6362 M kozmetička 

a vizážistka / SOŠ 01 

ŠVP 2013-

762/1889:23-925 
0,5 15 0,5 20 0,5 22 0,5 22 2 79 

6425 K kaderník-

vizážista 

ŠVP 2017-dodatok č. 

4, 2017-

1927/31929:35-10E0 

0,5 9 - - - - - - 0,5 9 

Celkom 2 48 2 46 1 33 1 32 6 159 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých     ročníkoch   v 

školskom roku 2018/2019 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory  
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 triedy 
 

žiaci 

6456 H kaderník / 

SOŠ 09 

ŠVP 2013-

762/1889:23-925 
1 26 1 21 2 34 4 81 

celkom 1 26 1 21 2 34 4 81 
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Vzdelávacie  programy 

školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2018/2019 

1. 2.   Spolu 
Ostatné formy štúdia 

študijný odbor – 

nadstavbové štúdium, 

denná dvojročná 

forma forma 

ŠVP (uviesť rok 

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

6426 L vlasová 

kozmetika / SOŠ 05 

ŠVP 2013-

762/1889:23-925 
1 19 1 13 - - - - 2 32 

Celkom 1 19 1 13 - - - - 2 32 

 

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

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

Údaje o miere nezamestnanosti absolventov získané z ÚPSVaR Košice, Ing. Zuzana Štefanková,  

oddelenie služieb pre občana ÚPSVaR, dňa 1.10.2019. 

 

Z celkového počtu 66 absolventov v školskom roku 2018/2019 podiel absolventov na trhu 

práce: 

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 1.10.2019 

nezamestnaní 

k 1.10.2019 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

4 0 0 11 28 43 

počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

––––– 23 0 3 4 30 

spolu 

počet žiakov 
4 23 0 14 32 73 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2018/2019 

 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 1.10.2019 

Nezamestnaní 

k 1.10.2019 

celkom 

6456 H 

kaderník 
23 0 3 4 30 

6362 M 

kozmetička 

a vizážistka 

1 0 5 16 22 

6446 K 

kozmetik 
1 0 4 5 10 

6426 L vlasová 

kozmetika 
2 0 2 7 11 

SPOLU 27 0 14 32 73 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  
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Pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 0 5 13 16 3 0 37 49,68 

z toho žien: 0 5 13 14 2 0 34  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 27 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 27 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 4 

s 2. kvalifikačnou skúškou 20 

s vedecko-akademickou hodnosťou 1 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,07 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 10 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 9 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 22,4 

 

Odborný zamestnanec – 1 – vek do 30 rokov – žena – priemerný vek 28,0 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 0 1 2 8 3 1 15 55,20 

z toho 

žien: 0 1 2 6 3 0 12 53,67 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 5 

so stredoškolským vzdelaním 10 

 

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2018/2019 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
120 114 95,0 6 5,0 

Cudzí jazyk 118 118 100 0 0 
Prírodovedné  26 26 100 0 0 
Odborné  560 546 97,5 14 2,5 
Spolu  

 
824 804 97,5 20 2,42 

 

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 
Vzdelávanie Vzdelávacia Názov  osvedčenie, Počet učiteľov Počet získaných 
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inštitúcia certifikátu kreditov na 1 

učiteľa 

Inovačné s názvom 

Inovatívne metódy 

smerujúce 

k pôsobeniu školy 

v systéme duálneho 

vzdelávania 

ŠIOV Bratislava Osvedčenie 

o ukončení 

inovačného 

vzdelávania 

1 SED 15 

II. atestácia KU Ružomberok Osvedčenie o II. 

atestácii 

1 REP 0 

Inovačné v rámci 

Národného 

projektu Duálne 

vzdelávanie 

a zvýšenie 

atraktivity a kvality 

OVP 

ŠIOV Bratislava Osvedčenie 

o ukončení 

inovačného 

vzdelávania 

REP, RUŽ, IVA 

KOR, PETR 

15 

 

Inovačné Interaktívna 

škola, 

Vajanského 

29, Prešov 

Osvedčenie 

o ukončení 

inovačného 

vzdelávania 

1 HOV 15 

 

Semináre – školenia v školskom roku 2018/2019 

Nepedagogickí zamestnanci 

Ing. Gabriela Nagyová  06.09.2018  Aplikácia Zákonníka práce v praxi 

Ing. Gabriela Nagyová  12.09.2018  Novela zákona o verejnom obstarávaní 

Ing. Gabriela Nagyová  03.10.2018  Vedenie pokladnice z hľadiska úč., rozp. a ZFK 

Ing. Gabriela Nagyová  17.10.2018  Inventarizácia majetku, záväz. a ich rozdielov 

JUDr. Tibor Pelegrin  17.10.2018  Inventarizácia majetku, záväz. a ich rozdielov 

Ing. Gabriela Nagyová  23.10.2018  Informačné dni k Výzve 2019 – ERASMUS+ 

Ing. Gabriela Nagyová  15.11.2018  Účtovná závierka v ROPO zriadených VÚC 

p. Erika Lenárdová  15.11.2018  Účtovná závierka v ROPO zriadených VÚC 

PhDr. Agáta Vaňová  15.11.2018  Účtovná závierka v ROPO zriadených VÚC 

PhDr. Jana Takáčová  27.11.2018  Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov 

PhDr. Agáta Vaňová  5.-6.12.2018  Školenie – program WinIBEU 

PhDr. Agáta Vaňová  17.12.2018  Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke  

       roka 2018 a leg. zmeny od 1.1.2019 

Ing. Gabriela Nagyová 24.01.2019  Novela zákona č. 553/2003 o odmeňovaní pri  

    výkone práce vo verejnom záujme 

Ing. Gabriela Nagyová  29.01.2019  Pravidlá pri „Zákazke s nízkou hodnotou“  

od 1.1.2019 
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PhDr. Agáta Vaňová   05.02.2019  Vysporiadanie dane z príjmov zo záv. činnosti 

Ing. Gabriela Nagyová  15.02.2019  Novela zákona o finan.  kontrole od 1.1.2019 

JUDr. Tibor Pelegrin  08.03.2019  Novely zákonov účinné v roku 2019 v práci  

       škôl a CPPPaP 

Ing. Gabriela Nagyová  08.03.2019  Novely zákonov účinné v roku2019 v práci 

       Škôl a CPPPaP 

JUDr. Tibor Pelegrin  14.03.2019  Aktuálne práva a povinnosti pri správe  

       registratúry organizácií verejnej správy 

PhDr. Jana Takáčová  14.03.2019  Novinky a povinnosti v elekr. schránke školy 

Ing. Gabriela Nagyová  20.03.2019  Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO  

       zriadené obcou a VÚC v roku 2019 

p. Erika Lenárdová  20.03.2019  Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre ROPO  

       zriadené obcou a VÚC v roku 2019 

Ing. Gabriela Nagyová  26.03.2019  Zákazky s nízkou hodnotou po 01.01.2019 

JUDr. Tibor Pelegrin  09.04.2019  Základy informačnej bezpečnosti a ochrany 

       osobných údajov 

JUDr. Tibor Pelegrin 11.04.2019  Excel pre managerov – pre zamestnancov VS 

p. Iveta Pačaiová 11.04.2019  Excel pre managerov – pre zamestnancov VS 

Ing. Gabriela Nagyová  12. 04.2019  Pracovný poriadok školy – zmeny  

a aktualizácie /org. poriadok, prac. náplne 

zamestnancov v školách/ 

JUDr. Tibor Pelegrin  12.04.2019  Pracovný poriadok školy – zmeny  

a aktualizácie /org. poriadok, prac. náplne 

zamestnancov v školách/ 

Ing. Gabriela Nagyová  24. – 26.4.2019  Excel pre ekonómov 

PhDr. Agáta Vaňová  25.04.2019  Personál. činnosti a odmeň. v rezorte školstva 

p. Iveta Pačaiová  03.05.2019  Kurz prvej pomoci 2019 

Ing. Gabriela Nagyová  22.05.2019  Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2019 

PhDr. Agáta Vaňová  25.05.2019  Zákon o ped. a odborných zamestnancoch  

od 1.9.2019 

PhDr. Jana Takáčová  04.06.2019  Správa registratúry – komplexne a efektívne 

JUDr. Tibor Pelegrin  31.05.2019  Elektr. schránka v praxi – praktický kurz na PC 

Ing. Gabriela Nagyová  01.07.2019  Nový zákon o ped. a odborných zamest.  

       účinný od 1.9.2019 
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Celkové  náklady  na  semináre,  školenia  a  kurzy  v  školskom  roku  2018/2019  boli vo výške 1 486,20 

EUR.  

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.

Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň medzinárodná úroveň 

1. 

Módna línia 

mladých, 

Prešov 

Žiačky odboru odevný dizajn 

predviedli 5 kolekcií, 3.miesto 

získala kolekcia „Sympatic 

young“, ktorú pod vedením 

Ing. Mayer získal kolektív I.I 

ODI, ďalšie kolekcie – bielizeň 

a plavky „Summer time“, 

zvrchníky „ Coat revival“, 

vychádzkové odevy „Tradícia 

netradične“ kolekcia doplnkov 

„Parta“ 12.4.2019   áno 

Iné súťaže 

P.

Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 

žiaka a trieda  

súťaž 

konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celosloven

ská úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 

Majstrovstvá 

Slovenska- 

Koruna 

kreativity - 

Bratislava 

Nikoletta Konečná, III.D dámsky 

strih – 1. Miesto, Kristína 

Kondášová, II.D – Dánsky 

spoločenský účes , 4. Miesto, Lucia 

Uličná IV.I – make up  - 5. miesto 13.11. 2018  áno  

2. 

Otvorené 

majstrovstvá 

v účesovej 

tvorbe  - 

Praha  

Nikoletta Konečná, III.D dámsky 

strih – 1. Miesto, Kristína 

Kondášová, II.D – Dámsky 

spoločenský účes , 3. Miesto, Lucia 

Uličná IV.I – make up  - 3. miesto 7.2. 2019   áno 

3. 

Súťaž 

v účesovej 

tvorbe 

a dekoratívne

j kozmetike, 

Spišská Nová 

Ves 

Richard Friedrich – pánsky strih – 

1. Miesto, Lucia Uličná – make up 

– 2. Miesto, Laura Adamčíková –  

make up - 2. Miesto  15.3. 2019 áno   

5. 

Kézmúves 

Kupa 

Miskolc 

Nikoletta Konečná, III.D, Kristína 

Kondášová, II.D, Karolína 

Dudášová I.D, Richard Friedrich 

I.D, Lucia Uličná IV.I, Zuzana 

Bertová III.AI 3.3.2019   áno 

6. 

Kaderník 

Medzibodrož

ia, Kráľovský 

Chlmec Kludia Kurjanová III.E – 4. miesto 10.4. 2019   áno 

7.  

Festival 

študentského 

remesla, 

Kežmarok 

Do súťaže v odevnej tvorbe bola 

prihlásená kolekcia „Tradícia 

netradične“ , do súťaže v účesovej 

tvorbe boli prihlásené  Karolína 

Dudášová, I.D, ktorá získala 2. 

miesto, Kristína Kondášová, II.D 7.6. 2019  áno  
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Ostatné aktivity na prezentáciu školy  

     

P.Č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na 

konferenciách, výstavách) 

Počet zúčastnených  

1. DOD Slovenský 

červený kríž 

7.10. 2018 Prezentácia odborov 15 žiakov a 3 pedafógovia 

2. Správna voľba 

povolania Košice 

23.-24. 10. 2018 Prezentácia odborov školy 

pre žiakov ZŠ Košíc 

a okolia, ukážky práce 

jednotlivých odborov našej 

školy 

10žiakov a 6 pedagógov 

žiaci z 80 škôl z územia 

Košíc a Košice - okolie 

3. Správna voľba 

povolania Gelnica 

25. 10. 2018 Prezentácia odborov školy 

pre žiakov ZŠ okresu 

Gelnica, ukážky práce 

jednotlivých odborov našej 

školy 

2 žiaci a 1 pedagóg školy 

4. Európsky deň, ZŠ 

Lechkého 

25.10. 2018 Prezentácia odborov školy 

pre žiakov ZŠ a ich rodičov, 

ukážky práce jednotlivých 

odborov našej školy 

7 žiakov a 2 pedagógovia 

5. Fashion week 

Košice – prehliadka 

prác žiakov ZŠ 

a vyhodnotenie 

súťaže 

9.11. 2018  Súťaž pre základné školy 

Škola módy  Fashion week 

- súťaž a prehliadka 

organizovaná pre žiakov  

ZŠ na tému „Z ríše zvierat“ 

- november 2018 

Všetci žiaci a pedagógovia 

školy 

6. Fashion week 

Košice 

7.-10. 11. 2018 Prezentácia práce žiakov 3. 

a 4. ročníka odboru 

kozmetik a kozmetička 

a vizážistka počas trvanie 

akcie – práca v backstage- 

líčenie modeliek 

v spolupráci Vogue 

Academy 

6 žiakov 

7. „ProEduco-

ProJob“, Košice 

5.a 6.12. 2018 Workshop a prezentácia 

práce žiakov všetkých 

odborov školy – veľtrh 

vzdelávania a pracovných 

príležitostí 

17 žiakov a 9 pedagógov 

pri prezentácii 

Žiaci cca 80 základných 

škôl z územia KSK 

8. Deň otvorených 

dverí, Gemerská 1, 

Košice 

19.12. 2018 Prezentácia práce všetkých 

odborov pre žiakov ZŠ, ich 

rodičmi a výchovnými 

poradcami 

34 žiakov a 13 pedagógov 

školy, návštevníci :73 

žiakov z 34 základných škôl 

9. MDŽ v mestskej 

časti Košice Juh 

7.3. 2019 Spolupráca s miestnym 

úradom Košice-Juh, 

prezentácia odborov 

5 žiakov a 2 pedagógovia 

10. Mať tak deň pre 

seba 

8.3. 2019 Spolupráca s miestnym 

úradom Košice-Nad 

jazerom, prezentácia 

odborov 

7 žiakov + 2 pedagógovia  

11. Webová stránka 

školy 

Priebežne počas roka Pravidelná aktualizácia na 

základe, inovácia 

informácii o aktivitách 

školy, o prevádzke 

praktického vyučovania 

verejnosť 

12. Prezentácia 

o možnostiach 

štúdia na našej 

2018/2019 priebežne Prezenčná priamo na ZŠ, e-

mailová komunikácia so 

záujemcami o štúdium na 

5základných škôl  
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škole škole, tvorba propagačného 

materiálu a jeho 

sprostredkovanie 

prostredníctvom webovej 

stránky školy  

 

13. Charity shop, 

Košice- výroba 

hand made 

výrobkov 

Máj 2019 Zapojenie 7 žiačok z I.I 

z odboru odevný dizajn a 4 

žiačok z II.I z odboru 

odevný dizajn do projektu 

Letný tábor 

11 žiačok, 2 pedagógovia 

a psychológ školy 

 

X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 

A/ Podpora celoživotného vzdelávania a rozšírenie odbornej kvalifikácie 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Trvanie projektu: 8/2017-07/2019 

Požadovaná výška NFP = 116411,75, spolufinancovanie KSK 6126,93 €, celkom - Oprávnené 

výdavky:122 538,68 €. 

 

Projekt bol podaný v roku 2017 a schválený v roku 2018. 

 

Schválený projekt: 

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 18.05.2018. 

po úprave schválené 

Oprávnené výdavky:          121338,68 € 

Spolufinancovanie KSK:        5 % - 6066,93 € 

Požadovaná výška NFP:                                      115271,75 € 

 

Trvanie projektu na základe schválenia v máji 2018 sa presunulo a to: 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:     9/2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:      8/2020 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:     24 mesiacov 

 

Hlavné aktivity projektu: 

Koordinácia projektu 

1. Teoretická a materiálna príprava vzdelávacích kurzov  09/2018 – 06/2019 

2. 2. Implementácia vzdelávacích kurzov    09/2019 – 06/2020 

 

Cieľom Projektu je zrealizovanie všetkých aktivít Projektu a naplnenie Merateľných 

ukazovateľov Projektu, tak ako je to uvedené v Zmluve č. OPĽZ/353/2018 o poskytnutí NFP. 

Konkrétny cieľ: 

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

Oblasť intervencie: Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre 

všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania 

Hospodárska činnosť: Vzdelávanie 

Cieľová skupina: mladí ľudia vo veku do 25 rokov 

 

 

B/ ERASMUS+"Internacionalizáciou rozširujeme odborné kompetencie" 
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(We extend the professional competencies by internationalization) - Česká republika 

 

ITMS kód projektu: 2018-1-SK01-KA102-046040 

Trvanie projektu: 1.6.2018-31.5.2019 ( 12 mesiacov) 

Kľučová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov 

Typ akcie: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP 

Partnerská organizácia 

Adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Olomouc, Štúrova 14 

Štát: Česká republika 

Celkový grant projektu: 17 450,00  € 

z toho 80 % vo výške 13 960,00 € zaslané na účet v roku 2018 

z toho 20%  vo výške 3 490,00 € bolo zaslaných v roku 2019 po ukončení aktivity 

Počet zapojených pedagogických .zamestnancov: 1 (sprevádzajúce osoby) 

Počet zapojených žiakov SOŠ, Gemerská 1:        10 

Pobyt počet dní:  14 ( od 24. 03. 2019 do 06. 04. 2019) 

 

Oprávnené  výdavky – schválené: finančné vysporiadanie v roku 2019. 

 

Cieľ 

1. nasledujúce skvalitnenie odbornej praxe počas mobilitných stáží pomocou nasledujúcich 

realizácií aplikácii prvkov metodík ECVET: spoločného zadefinovania výstupov vzdelávania počas 

stáží, foriem preverenia a uznania získaných vedomostí, zručností a návykov účastníkov v 

mobilitách, 

2. rozšírenie medzinárodnej spolupráce našej školy vo sfére odborného vzdelávania o nové 

pracoviská mobilitných stáží v Českej republike. Úspešnou realizáciou mobilitných stáži môžme 

dosiahnuť naplnenie jednotlivých strategických cieľov rozvoja našej organizácie: 

- posilnenie dobrého mena školy, 

- získavanie odborných kompetencií na európskej úrovni, 

- posilnenie jazykových kompetencií žiakov hlavne v oblasti prezentácie vlastnej odbornosti, 

- napredovanie a odborný rast žiakov so ŠVVP a žiakov z málo podnetného prostredia, 

- zlepšenie pripravenosti žiakov pre vstup na trh práce, 

- motivácia žiakov pre celoživotné vzdelávanie sa, 

- modernizácia a skvalitnenie školských vzdelávacích programov odborných teoretických 

a praktických 

predmetov implementáciou výsledkov úspešne zrealizovaných zahraničných stáží, 

- možnosť profesionálneho rastu zamestnancov zapojených do tvorby projektov, najmä 

v oblasti ich manažérskych kompetencií Očakávaným výsledkom je pridaná hodnota v schopnosti 

pracovať v zahraničnom prostredí a schopnosť využívať pozorovanie a skúsenosti pri inovácii 

vlastnej práce . Dlhodobý prínos projektu vo vzdelávacom a regionálnom kontexte spočíva v 

zvyšovaní odbornej kvalifikácie a poznatkov, atraktívnosti školy pre verejnosť, inovácii odborného 

vzdelávania, rozvoji medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami a multikultúrne posilnenie. 

 

C/ Národný projekt -" Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" 

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov – Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje, 

Prioritná os 1: Vzdelávanie, 

Investičná priorita: 1.2.:Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov OVP a ich kvality, 

Špecifický cieľ:1.2.1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby práce 
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Trvanie projektu:01/2016 – 10/2020 

Realizátor: 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

 Zmluva o spolupráci pri realizácií národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie 

atraktivity a kvality OVP“ zo dňa 03. 04. 2018. 

 

Účasť na aktivitách organizovaných realizátorom projektu pre vybraných pedagogických 

zamestnancov. 

Medzi záväzky Realizátora patrí aj spolupráca na realizácií dní otvorených dverí, seminárov a iných 

aktivít za účelom zefektívnenia propagácie Školy a náboru žiakov. 

 

V budúcnosti je  cieľom školy reagovať na vypísané výzvy v oblasti projektov, v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy a aj naďalej  v rámci programu ERASMUS + vysielať študentov 

na mobilitné stáže a rozširovať spoluprácu so zahraničnými partnermi  ako  dôležitú súčasť prípravy 

pre úspešné uplatnenie na trhu práce. 

Škola v rámci aktualizácie a modernizácie školských vzdelávacích programov najmä 

v oblasti odborných predmetov bude realizovať všetky závery získané z predošlých projektov. 

 

 

D/ ERASMUS+ Mobilitou k zvyšovaniu odbornosti 

„(The mobility increases the professionality)“ 

 

Kód projektu:  2019-1-SK01-KA102-060617 

Trvanie projektu: 01.06.2019-31.05.2020 

 

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov 

Typ akcie: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP 

Hostiteľská  organizácia (oficiálny názov): Lexicon+(poradenská inštitúcia), 

Adresa: Brodzińskiego 9a/2 

Salóny - Malé a stredné podniky, celkový počet účastníckych organizácií je 22. 

 

Mesto: KRAKOW 

Štát: Poľsko 

Celkový grant projektu: 38 130,00 € 

 z toho 80 % vo výške 30504,00 € zaslané na účet v roku 2019 

 z toho 20%  vo výške 7 626,00  € bude pre financovaných po odovzdaní a schválení 

záverečnej správy v roku 2020 

Počet zapojených pedagogických .zamestnancov: 3 (sprevádzajúce osoby) 

Počet zapojených žiakov SOŠ, Gemerská 1, Košice:        21 

Pobyt počet dní:  14 ( od 22. 03. 2020 do 04. 04. 20120) 

 

Oprávnené  výdavky – schválené: v celkovej výške 38 130,00  € 

 

Cieľ projektu: 

 

Zahraničné stáže predstavujú inovatívnu a netradičnú formu vzdelávania, ich očakávaným 

výsledkom je zvýšenie znalostnej bázy, potenciálu a budúcej zamestnateľnosti účastníkov stáži. 

Uskutočnenie tohto projektu vyplýva z potrieb našej školy, napĺňa stratégiu rozvoja školy v týchto 

cieľoch: 
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1. Obnova kvality štátnych vzdelávacích programov, ich inovácia, uplatňovanie nových 

metód a foriem odborného teoretického a praktického vyučovania vytvorených na 

základe skúseností z mobilitných stáži. 

2. postupné rozvíjanie medzinárodnej spolupráce našej školy vo sfére odborného 

vzdelávania, posilnenie Európskej dimenzie. 

3. zvyšovanie úspešnosti uplatnenia absolventov na pracovnom trhu a pri integrácii na 

podnikateľský trh aj v krajinách Európskej únie. 

Hlavným cieľom projektu je osobnostný a odborný rozvoj žiakov, nadobudnutie a zlepšenie 

odborných kompetencií, a tým prispievanie k rozvoju, modernizácii a internacionalizácii školy, 

rozvoju medzinárodných vzťahov, zvýšeniu kvality vo výučbe a skvalitňovaniu odbornej praxe. 

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2018/2019  

 
V školskom roku 2018/2019 nebola Školským inšpekčným centrom Košice na škole vykonávaná 

inšpekčná činnosť. 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy. 
 
V roku 2016 bola zverejnená výzva na zákazku „ Stavebné úpravy odborných učební SOŠ- Výmena 

VZT (vzduchotechnika). 

     Realizovaná zákazka bola v celkovej výške 80 892,68 €, vyfakturované v januári 2017 po 

ukončení a odovzdaní prác. Úhrada bola v rámci presunu nevyčerpaných kapitálových prostriedkov. 

 

V roku 2017 bola vo vestníku na Úrade pre verejné obstarávanie  zverejnená Výzva na predkladanie 

ponúk- Oznámenie 2867 – WYP, vestník č. 46/2017, ktorej predmetom boli „Stavebné úpravy 

odborných učební – rekonštrukcia priestorov školy“. Obstarávateľom zákazky bol Košický 

samosprávny kraj. Predpokladaná hodnota zákazky bola 163 612,55 €. Opis obstarávania - 

Zriadenie odborných učební, práčovne a sušiarne a s tým súvisiace stavebné úpravy na 1. PP a 1. 

NP v Strednej odbornej škole Gemerská 1, Košice v zmysle súťažných podkladov a ich príloh 

a v súlade s projektovou dokumentáciou. Predpokladané ukončenie prác bolo 10/2017. 

Stavebné práce realizoval dodávateľ na základe verejného obstarávania,  firma INTERBAU s.r.o., 

082 74 Brezovica 520, IČO:44688997. Celková výška zrealizovaných prác činila sumu 153637,59€. 

 Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali celkom aj s projektovou dokumentáciou 

Sumu 224 980,27 € a to: 

 

Projektová dokumentácia v celkovej výške        9 550,00 € 

Rekonštrukcia Vzduchotechniky vo výške             80 892,60 € 

Rekonštrukcia priestorov školy vo výške           153 637,59 € 

 

Slávnostné otvorenie nových priestorov sa uskutočnilo 12. 01. 2018. 
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Aktivitu školy s novým využitím priestorov v areáli školy ocenil na slávnostnom otvorení aj 

predseda KSK Rastislav Trnka a to slovami: "Mojou snahou určite bude, aby sa čím viac škôl 

snažilo ísť takouto cestou a zvyšovalo kvalitu výučby a zároveň pomáhalo aj rôznym skupinám 

obyvateľstva pri znižovaní nákladov," uviedol. 

Rekonštrukcia bývalej jedálne a kuchyne prebiehala v dvoch etapách počas dvoch kalendárnych 

rokov, investície boli hradené z kapitálových výdavkov z rozpočtu kraja. 

 

Beauty služby ponúka pracovisko praktického vyučovania počas dní školského vyučovania širokej 

verejnosti. 

Prevod majetku 

V bývalých priestoroch na Továrenskej ulici študenti školy praxovali takmer tri desaťročia.  

Po presťahovaní  pracoviska praktického vyučovania do nových priestorov, škola na základe 

ZMLUVY o prevode správy nehnuteľného majetku Košického samosprávneho kraja uzatvorenej 

v zmysle § 6a ods.3 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov previedla majetok na Správu majetku Košického samosprávneho kraja, zo dňa 

27. 04. 2018.  Predmetom prevodu správy majetku bol nehnuteľný majetok vedený Okresným 

úradom Košice, katastrálnym odborom zapísaným na  liste vlastníctva č. 10375, okres Košice I, 

obec Košice – Staré Mesto, katastrálne územie Stredné Mesto:  
 

1) stavba: budova Továrenská 3, Košice 
súpisné    na parcele popis stavby              obstarávacia      oprávky             zostatková cena  
číslo      číslo                 cena v €    v €                          cena v € 
                                                                                                                                       k 30. 04. 2018 
 
   309       658               prevádzková budova 255 819,00          218 444,49  37 374,51 
 
2) pozemky registra C KN 
por. č. parc. č.         výmera v m²             druh pozemku obstarávacia cena v € 

1.  658                     729                Zastavané plochy a nádvoria                       35 813,58 
2.         662/21                    85   Zastavané plochy a nádvoria                       10 435,45 
3.         662/25                  232   Zastavané plochy a nádvoria                       28 482,64 
 
a hnuteľný majetok: 
 

1) drobný hnuteľný majetok, nachádzajúci  sa v prevádzkovej budove Továrenská 3, Košice 
v celkovej sume 710,61 €. 

 

Materiálno technické a interiérové vybavenie kaderníctva a kozmetiky škola použila v nových 

zrekonštruovaných priestoroch pracoviska praktického vyučovania na Gemerskej 1, Košice. 

Účelom prevodu správy majetku odovzdávajúceho preberajúcemu bol predpoklad jeho lepšieho 

a efektívnejšieho využitia preberajúcim. 

Rekonštrukcia telocvične 

  V roku 2018 škola v rámci verejného obstarávania zverejnila Výzvu na Vypracovanie 

realizačnej projektovej dokumentácie pre zateplenie obvodových plášťov budovy, výmena okien a 

súvisiaca inžinierska činnosť k investičnej akcii Názov stavby: „Rekonštrukcia obvodového 
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plášťa telocvične“, Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11  Košice“. Projektová dokumentácia 

bola vyhotovená na základe Zmluvy o dielo č. 19/2018  z 22. 10. 2018 úspešným uchádzačom. 

Dňa 26. 11. 2018 Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice požiadala Úrad Košického 

samosprávneho kraja o navýšenie  finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich so 

zabezpečením Investičnej akcie „Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“ a to o sumu 

76 917,00 €.  

Na základe uskutočneného verejného obstarávania a vypracovanej projektovej dokumentácie bola 

predpokladaná hodnota zákazky vyčíslená na 139 096,73 € bez DPH, s DPH 166 916,08 €. 

Podkladom žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov bolo vyjadrenie projektanta Ing. Mariána 

Vojteka a Ing. Gabriela Matiho  k výmene ľahkého obvodového plášťa a rekonštrukčného riešenia 

systému. Z uvedeného vyplývalo, že zo statického hľadiska sa vyžaduje iné konštrukčné riešenie 

ako sa pôvodne predpokladalo, a to použitie predsadenej nosnej konštrukcie, ktoré značne navýši 

predpokladanú hodnotu zákazky. 

Z pôvodne plánovaných 90 000,00 € bolo v roku 2018 použitých 2899,00 € na uvedenú projektovú 

dokumentáciu. 

  

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

 

Štruktúra zdrojov za rok 2018 

V roku 2018 škola začínala s rozpočtom zo ŠR vo výške 934 900€. 

Rozpočet vlastných príjmov pre SOŠ na začiatku roka vo výške 24500  €. 

 

Priebežné úpravy rozpočtu počas roka 2018 

Úprava – VÝDAVKY - škola 
 

program   0050300 – Stredná odborná škola 

funkčná klasifikácia   09223 

ekonomická 
klasifikácia   600-BV 600-BV 600-BV 600-BV 600 600 600 600 700 

zdroj   111-002 111-003 72G 1105 
131H-
002 72A 72E 41-001 41-001 

    

n
o
rm

a
tí
v
n
e
 

n
e
n
o
rm

a
tí

v
n
e
 

vlastné 
príjmy 
KSK 

Vzdeláv. 
a 

soc.veci   
účelový 

dar       

  
 

                  

s
c
h

v
á
le

n
ý

 

ro
z
p

o
č

e
t 

  934900,00   24500,00 30336,00           

B1 

lyžiarsky kurz   10500,00               

    -6600,00               

B2 

žiadosť o 
navýšenie 
PROJEKT       14044,00           

B3 

preplatky v 
rámci 

preneseného 
výkonu štátnej 

správy         421,17         

B4 učebnice   1560,00               

B5 
vyúčtovanie 

energet.služieb 4473,00                 
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B6 maturity 3542,00                 

B7 odchodné   1959,00               

B8 účelový dar           122,65       

B9 
náhrady 

poistného             5667,27     

B10 
Projekt:               

312011J196                   

B11 maturity 341,00                 

K1 
rekonštrukcia 

Telocvičňa                 90000,00 

B12 
mim.výsledky 

žiakov   200,00               

B13 COV               328,00   

B14 

dofinancovanie 
osobných 
nákladov 4528,00                 

B15 

preplatky v 
rámci 

preneseného 
výkonu štátnej 

správy         351,67         

B16 

mimoriadne 
výsledky 
žiakov   1000,00               

spolu:   947784,00 8619,00 24500,00 44380,00 772,84 122,65 5667,27 328,00 90000,00 

 

Úprava výdavkov – škola, predstavovala sumu v celkovej výške 1 122 173,76 € 

 

V hodnotenom období roku 2018 škola vyčerpala finančné  prostriedky na kapitálové výdavky vo 

výške 2 899 € za účelom vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre zateplenie 

obvodových plášťov budovy, výmena okien a súvisiaca inžinierska činnosť k investičnej akcii 

Názov stavby: „Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“, Stredná odborná škola, Gemerská 1, 

040 11  Košice. 

 

Úprava – VÝDAVKY – projekt 

Podpora celoživotného vzdelávania a rozšírenie odbornej kvalifikácie 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

 

spolu výdavky

600 600 600

11GG 3AC1 3AC2

Z prostried. KSK Europ.soc.fond ŠR

1213,39 20627,57 2426,77

1213,39 20627,57 2426,77 24267,73

poskytnuté

spolu:

Projekt:               312011J196

0051100 - PROJEKT

09223

program

funkčná klasifikácia

ekonomická klasifikácia

zdroj
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Priebežné úpravy výdavkov počas roka predstavovali spolu 1 146441,49 €. 

 

Úprava – PRÍJMY škola a projekt 

    príjmy Príjmy spolu 

program   0050300 0051100     

funkčná klasifikácia   09223 09223     

ekonomická 
klasifikácia   200-BP 200-BP 300 300 300 300 400   

zdroj   72G 131H-002 1105 72A 3AC1 3AC2     

    

vlastné 
príjmy 
KSK   

Vzdeláv. 
a 

soc.veci 
účelový 

dar Europ.soc.fond ŠR 

Príjmové 
fin. 

operácie   

  

schválený rozpočet 24500,00   6000,00       24336,00 30500,00 

B2 

žiadosť o 
navýšenie 
PROJEKT     14044,00         14044,00 

B3 

preplatky v 
rámci 

preneseného 
výkonu štátnej 

správy   421,17           421,17 

B8 účelový dar       122,65       122,65 

B10 
Projekt:               

312011J196         20627,57 2426,77   23054,34 

B15 

preplatky v 
rámci 

preneseného 
výkonu štátnej 

správy   351,67           351,67 

spolu:   24500,00 772,84 20044,00 122,65 20627,57 2426,77 24336,00 68493,83 

 

Upravený rozpočet školy  predstavoval k 31.12.2018 čiastku 1 056 441,49 €, z toho z podielových 

daní na bežné výdavky 328  € a na kapitálové výdavky  90 000 €. 

Vlastné príjmy predstavovali 24 500 €, celkom čerpanie k 31. 12. 2018 bolo vo výške 24 215,82 €. 

 

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  k 31. 12. 2018 v celkovej výške 

956 403 €.  

 Zostatok kapitálových výdavkov k 31. 12. 2018 predstavoval 87 101  €. 

 

Hospodárenie školy 
     

Rozpočtová 
položka Názov položky 

ZDROJ 

Zo ŠR Z podiel. daní Vlastné príjmy 

610 MZDY A PLATY 614561,23 0,00 0,00 

620 
POISTNE A PRÍSPEVOK DO 
POISŤOVNÍ 226435,14 0,00 0,00 

630 TOVARY A SLUŽBY 111691,24 328,00 24215,82 
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z toho         

631 Cestovné náhrady 2320,95 9,40 368,00 

632 Energie, voda a komunikácie 18308,05 0,00 0,00 

z toho:         

632001 Energie, voda a komunikácie 12672,55 0,00 0,00 

632002 Vodné, stočné 3677,51 0,00 0,00 

632003 Poštovné služby 817,50 0,00 0,00 

632004 Komunikačná infraštruktúra 30,98 0,00 0,00 

632005 Telekomunikačné služby 1109,51 0,00 0,00 

          

633 Materiál 16753,43 0,00 0,00 

634 Dopravné 469,69 209,40 0,00 

635 Rutinná a štandardná údržba 381,00 0,00 0,00 

636 Nájomné za prenájom 0,00 0,00 0,00 

637 Služby 73458,12 109,20 23847,82 

          

640 BEŽNÉ TRANSFERY 3715,39 0,00 0,00 

          

600 VÝDAVKY SPOLU 956403,00 328,00 24215,82 

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 0,00 0,00 0,00 

CELKOM   956403,00 328,00 24215,82 

 

Rozhodnutím Košického samosprávneho kraja od 01. 01. 2013 bola zmenená forma hospodárenia 

z príspevkovej organizácie na rozpočtovú. Škola hospodári s prostriedkami zo štátneho rozpočtu  

a s prostriedkami od iných subjektov. Riadi sa záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu 

určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom.  

 

V hodnotenom roku 2018 škola mala účelovo určený finančný dar na nákup žehličky na vlasy 

 pre pracovisko praktického vyučovania v celkovej výške 122,65 €. 

 

Pohľadávky a záväzky 

   

Stav pohľadávok k 31. 12. 2018 predstavoval čiastku                                    0,00 € 

     z toho: do lehoty splatnosti                                                                           0,00 € 

                po lehote splatnosti                                                                           0,00 € 

    

Stav záväzkov k 31. 12. 2018 predstavoval čiastku                                  0,00 € 

     z toho: do lehoty splatnosti                                                                         0,00 € 

                po lehote splatnosti                                                                             0,00 € 

   

Vybrané ukazovatele 2018– porovnanie s rokom 2017 

(v €)   

Ukazovateľ                                                                                                                                       rok 2017  rok 2018  

Výnosy                                                                             1 089 875,86 1 079 949,78 

Náklady                                                                         1 086 863,07 1 082 385,39 

splátková daň z príjmov 1,40 1,08 

   

Ukazovateľ                                                                                                                                       rok 2017  rok 2018  
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Priemerný evidenčný počet zamestnancov     

prepočítaný 51,5 50,2 

vo fyzických osobách 54,7 53,3 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických 

osobách k poslednému dňu štvrťroka 53 53 

z toho      

ženy 47 48 

zamestnanci na kratší pracovný čas 6 5 

Priemerná mesačná mzda celkom (v €)                                 1002,44 1037,04 

z toho: pedagogickí vr. MOV                                                  1152,68 1187,18 

            nepedagogickí                                                              646,31 713,60 

            odborní zamestnanci 747,40 801,02 

 

Prehľad vybraných ukazovateľov praktického vyučovania, porovnanie s rokom 2017. 

              Vybrané ukazovatele praktického vyučovania za rok 2017 

 
 
 

   v € 

S O P Tržby Spotreba materiálu Stav zásob 

     k 31. 12. 2017 

        

10/4 Vizážistika Gemerská 0 1620,72   

       

42 Kaderníctvo Továrenská 6329,10 2506,12   

       

42/1 Kaderníctvo Továrenská 351,80 962,47   

       

48 Kozmetika Továrenská 5253,10 2327,58   

       

48/2 Vizážistika Továrenská 0 1240,19   

        

centrálny sklad     2921,55 

       

50/1 Pranie prádla 0 132,34 64,17 

       

ODI-odevný dizajn 0 156,67   

        

S P O L U 11934,00 8946,09 2985,72 
 

 

   

           Vybrané ukazovatele praktického vyučovania za rok 2018 
 

   
v € 

S O P Tržby Spotreba materiálu Stav zásob 

    
 

k 31. 12. 2018 

        

10/4 Vizážistika Gemerská 0 1848,62   

    
 

  

42 Kaderníctvo Gemerská 11563,30 3529,80   
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48 Kozmetika Gemerská 5853,70 2670,57   

    
 

  

48/2 Vizážistika Gemerská 0,00 1546,31   

        

centrálny sklad     171,81 

    
 

  

50/1 Pranie prádla 0,00 171,87 33,36 

    
 

  

ODI-odevný dizajn 0,00 0,00   

        

S P O L U 17417,00 9767,17 205,17 

 

 Pracovisko – 50/1 – pranie prádla nevykazuje tržbu, jedná sa o kompenzáciu pranie prádla 

pre SOP.  

 

 Najväčší podiel 66,39 % na tržbách za služby v roku 2018 má PPV - Kaderníctvo Gemerská 

1. Druhým pracoviskom je PPV - Kozmetika Gemerská 1 s podielom 33,61 % za služby v roku 

2018. Nárast  celkových tržieb v roku 2018 oproti roku 2017 vo výške  5483 €, čo predstavuje v 

porovnaní s rokom 2017    nárast  o 45,94 %.  

Nevykonávanie služieb od septembra 2017 do decembra 2017 bolo z dôvodu posunu termínu 

odovzdania zrekonštruovaných priestorov  ŠJ. Nevykonávanie služieb pre verejnosť v uvedenom 

časovom období spôsobilo aj nevyčerpanie skladových zásob roku 2017, nižších výnosov čo sa 

premietlo aj do roku 2018, aj napriek tomu, že v hodnotenom roku funguje prevádzka praktického 

vyučovania  s veľmi dobrými výsledkami. 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  
 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. nezáujem 

žiakov 

Aktivity predmetovej komisie  odborných predmetov kaderník, kozmetik, kozmetička a vizážistka, 

kaderník - vizážista a vlasová kozmetika 

Odborná exkurzia – 

PULS. Bardejov 

11.9.2018 

14.9. 2018 

19.9.2018 

 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

8 

20 

9 

 

Prepojenie teórie 

a praxe, inovácie 

v kaderníckych 

prevádzkach, nové 

trendy vo vlasovej 

kozmetike 

a kaderníckeho náradia 

Odborná exkurzia – 

prehliadka 

odborných predajní 

a nákup 

kozmetických 

pomôcok 

11.9. 2018 

19.9. 2018 

18.10.2017 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

15 

9 

18 

Prepojenie teórie 

a praxe- motivačná 

exkurzia pre žiakov 1. 

ročníka 

Odborné školenie 

L´oreál Paris 

Kerastase 

13.9.2018 Košice f. L´oreál Paris 23 Produktová prednáška – 

nové trendy vo farbení, 

prepojenie teórie a 

praxe 

Odborné školenie 

L´oreál  

19.9. 2018 Košice f. L´oreál Paris 12 Zoznámenie sa so 

stylingovými 

produktami 
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Odborná prednáška 

Bohemia Crystal 

19.9.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

13 

 

Prednáška starostlivosti 

o ruky 

Odborné školenie 

PULS, Bardejov 

26.9.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

15 Prepojenie teórie 

a praxe- Farbenie vlasov 

Odborná exkurzia 

Rempo universe, 

LP trade, 

Zdravofarm 

26.9.2018 

 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

13 

 

Možnosti nákupu 

zdravotníckych 

a pracovných potrieb a 

kozmetiky 

Odborná exkurzia – 

Profesia days 

27.9.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

31 Veľtrh príležitostí 

Odborné školenie 

L´oreál 

28.9. 2018 Košice f. L´oreál Paris 12 Starostlivosť o vlasy 

Odborné školenie 

Mon Platin 

3.10. 2018 Košice f. Mon Platin 12 

18 

8 

Prepojenie teórie 

a praxe,  prezentácia 

produktov a nové trendy 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik  - 

3. a 4. ročník – 

Starostlivosť o 

ruky 

4. 10. 2018 

5. 10. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

7 

3 

Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborná exkurzia 

kozm. salóny – 

zariadenie salónov 

a vybavenie 

prístrojovou 

technikou 

9. 10. 2018 

10.10. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

19 

9 

Prepojenie teórie 

a praxe, porovnávanie 

kvality poskytovaných 

služieb 

Prednáška 

o dentálnej hygiene 

9.10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

15 

 

Osobná hygiena  

Dermacol beauty 

days, promoakcia 

11. 10. 2018 

12. 10. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice a f. 

Dermacol 

20 

5 

Produktová orientácia v 

kozmetike 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka – 

Liftingová masáž   

12. 10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

20 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborné školenie 

L´orál Paris  

16.10. 2018 Košice f. L´oreál Paris 12 INOA – revolučná 

bezamoniaková farba – 

miešanie farieb – 

praktický nácvik 

študentov 

Odborná exkurzia 

dekoratívna 

kozmetika – 

Manufactura a 

Douglas 

17.10.2018 

 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

16 Produktová orientácia 

v dekoratívnej 

kozmetike 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik  - 

4. ročník -farbenie 

a úprava obočia, 

farbenie rias  

19.10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

10 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborná exkurzia – 

salón Klier – 

komunikácia s 

klientom 

22. 10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

14 

15 

Prepojenie teórie 

a praxe, porovnávanie 

kvality poskytovaných 

služieb 

Otvorená 

vyučovacia hodina 

„Halloween“ 

24.10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

20 Ukážky prác žiakov 

odboru vlasová 

kozmetika – inšpirácia 

pre nižšie ročníky 

odborov školy 

Odborné školenie – 24.10. 2018 Košice f. L´oreál Paris 30 Prednáška spojená  
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Redken – módne 

trendy vo farbení 

vlasov 

- Redken s praktickým nácvikom  

žiakov  

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka – 

Jacquetová masáž   

26.10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

11 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborné školenie 

L´oreál – Colorfull 

– horúci trend 

sociálnych sietí, 

ktorý milujú 

celebrity... 

26.10. 2018 Košice Mon Platin f. 

L´oreál Paris 

11 Prepojenie teórie 

a praxe- práca žiakov 

s novinkami  

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik  - 

2. a 3. ročník -

farbenie a úprava 

obočia, farbenie 

rias 

26.10. 2018 

6. 11. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 

19 

Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

DOD Neurologický 

ústav SAV Košice 

8. 11. 2018 Košice Neurologický 

ústav SAV 

Košice 

30  

Odborné školenie 

L´orál Paris  

8.11. 2018 Košice f. L´oreál Paris 12 Ako na skvelú fúkanú- 

ukážky 3 spôsobov 

fúkanej a praktický 

nácvik študentov 

Odborná exkurzia – 

Douglas, ukážky 

líčenia slovenských 

a českých 

vizážistov 

9.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Práca s dekoratívnou 

kozmetikou –  postupy 

a triky dokonalej vizáže  

Ekotopfilm v 

Kulturparku 

15.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

9 Ochrana životného 

prostredia 

Odborná exkurzia – 

kadernícke salóny 

Modelor a Centrum 

krásy – 1. Ročník 

odbor  kaderník 

19.11. 2018 

23.11. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

13 

13 

Krok za krokom – 

spoznávanie práce 

v kaderníckom salóne 

Previerky zručnosti 

3. ročník odbor 

kaderník – Dámsky 

strih a vodová 

ondulácia 

19.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

18 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kaderníckych  úkonov 

Previerky zručnosti 

1. ročník odbor 

kaderník – Vodová 

ondulácia 

23.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

21 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kaderníckych  úkonov 

Odborné školenie 

L´orál Paris 

Carolína 

Rosenberg 

26.11. 2018 Koošice f. L´oreál Paris 12 Timelles Cut – 

nadčasové strihy – 

praktický nácvik pod 

dozorom odborníka 

Previerky zručnosti 

1. ročník odbor 

kozmetik- vizážista 

– Vodová 

ondulácia 

28.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

9 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kaderníckych  úkonov 

Previerky zručnosti 

2. ročník odbor 

kaderník – Pánsky 

módny strih 

30.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

6 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kaderníckych  úkonov 
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Odborné školenie 

L´oreál – Farbenie 

a strihanie vlasov 

30.11. 2018 Košice f. L´oreál Paris 7 Prepojenie teórie 

a praxe 

 

Previerky zručnosti 

3. ročník odbor 

kozmetik – 

Prístrojové 

ošetrenie a hĺbkové 

čistenie pleti 

30.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka, 2. 

ročník – Hĺbkové 

čistenie pleti   

3.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

8 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborná prednáška 

a názorné ukážky – 

Lymfodrenáž tela 

3. a 4. 12. 

2018 

Košice Schwarzkopf 18 Prepojenie teórie 

a praxe 

 

Odborná exkurzia – 

Hair clinic 

4.12. 2018 

10.12. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

16 

9 

Prepojenie teórie 

a praxe prevádzkový 

poriadok v kaderníckom 

salóne 

Previerky zručnosti 

odboru kozmetik – 

1. ročník – 

starostlivosť o ruky 

a manikúra 

5.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

18 

17 

Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka, 2. 

ročník – Hlbkové 

čistenie pleti   

10.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Previerky zručnosti 

odboru kozmetik – 

2. ročník – 

Farbenie rias 

a obočia, úprava 

obočia 

10.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborná exkurzia – 

salón Laura – Hair 

Beauty 

11.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

25 Prepojenie teórie 

a praxe názorné ukážky 

z praxe kaderníka 

Previerky zručnosti 

3. ročník odbor 

kaderník – Dámsky 

strih a vodová 

ondulácia 

11.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

14 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kaderníckych  úkonov 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

strihanie vlasov 

12.12. 2018 Košice L´oreál 

Profesionnal 

12 Prepojenie teórie 

a praxe 

Nové trendy v strihaní – 

dámsky účes  

Odborné školenie 

Primavera Andorra 

– Lash lifting botox 

17.12. 2018 Košice Primavera 

Andorra 

20 Prepojenie teórie 

a praxe 

Nové trendy 

v starostlivosti o pleť 

ženy 

Previerky zručnosti 

odbor kaderník-

vizážista 1. ročník 

–Farbenie rias 

a obočia, úprava 

obočia 

9.1. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

9 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 
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Odborná exkurzia – 

Chiramed – ukážky 

práce s prístrojom 

na laserovú 

epiláciu 

16.1. 2019 Košice f. Chiramed 29 Prepojenie teórie 

a praxe 

Prezentácia prístrojom 

a kozmetických 

prípravkov pri laserovej 

epilácii 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 3. 

ročník – Klasická 

masáž tváre, 

dekoltu, krku a šije   

24.1. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 3. 

ročník – Povrchové 

čistenie pleti 

a formy peelingu   

25.1. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 2. 

ročník – 

Diagnostika pleti   

28.1. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

14 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Beauty day – 

rozvoj zručnosti 

v oblasti 

kozmetického 

ošetrenia 

31.1. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

17 Prepojenie teórie 

a praxe 

Prezentácia práce 

žiakov   

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 2. 

ročník – Formy 

naparovania 

a hĺbkové čistenie 

pleti   

4.2. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

14 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborné školenie 

a konferencia Mon 

Platin – 

spoločenské účesy 

4.2. 2019 Košice f. Mon Platin 2 Ukážky prác 

technológov f Mon 

Platin  

Odborné školenie 

Golden Rose 

5.2. 2019 Košice f. Golden Rose 20 Produktová prezentácia  

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 1. 

ročník – Depilácia 

teplým voskom 

6.2. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborné školenie 

Dermacol – 

vizážista Vida – 

slávnostné líčenie 

mladej a staršej 

pleti 

13.2. 2019 Košice f. Dermacol 26 Exkluzívna ukážka 

práce p. Vidu 

s prípravkami Dermacol 

Odborná exkurzia  

-kozmetický salón 

Prestige Esthetic 

Center 

15.2. 2019 

5.4. 2019 

Košice f. Prestige 

Esthetic Center 

7 

10 

Prepojenie teórie 

a praxe Získavanie 

skúseností a zručností 

s kozmetickou 

prístrojovou technikou, 

ukážky neinvazívneho 

ošetrenia pleti 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

11.3. 2019 Košice L´oreál 

Profesionnal – 

10 Zaostrené na styling 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 3. 

ročník – Masáž 

22.3. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 
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tváre 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

22.3. 2019 Košice L´oreál 

Profesionnal – 

7 Blond studio názorné 

ukážky a praktický 

nácvik kad. úkonov 

„Deň krásy“- 

spolupráca so SZŠ 

Moyzesova ul – 

Diagnostika pleti 

a farbenie rias a 

obočia 

26.3. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

20 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborné školenie 

Trinity  

26.3. 2019 Košice f. Trinity 25 Produktové školenie 

spojené s ukážkami 

najnovších trendov vo 

farbení vlasov 

demipermanentmi 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

28.3. 2019 Košice L´oreál 

Profesionnal – 

12 Collor full - názorné 

ukážky a praktický 

nácvik kad. úkonov 

Odborná exkurzia – 

Beauty forum 

Trenčín 

29.3. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

9 Prepojenie teórie 

a praxe 

Medzinárodný 

kozmetický veľtrh v 

Trenčíne 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

5.4. 2019 Košice L´oreál 

Profesionnal – 

10 INOA- názorné ukážky 

a praktický nácvik kad. 

úkonov 

Odborná exkurzia 

Gigi institut 

10.4. 2019 

16.4. 2019 

Košice f. Gigi institut 8 

11 

Prepojenie teórie 

a praxe 

-  diagnostika pleti 

Deň narcisov 11.4. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

25 Spolupatričnosť 

a pomoc  

Odborná exkurzia - 

Holandsko 

14.4. – 18.4. 

2019 

Nemecko, 

Holandsko 

SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

15 Multikultúra, poznanie 

tradícií, všeobecný 

rozhľad využiteľný pre 

budúcu sebarealizáciu 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 2. 

ročník – Prístrojové 

ošetrenie pleti 

20.4. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

18 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 1. 

ročník – Farbenie 

a úprava obočia 

a farbenie rias 

24.4. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

11 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborná exkurzia 

v maskérni 

Štátneho divadla 

25.4. 2019 

2.5. 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

18 

8 

Požiadavky odbornosti 

pre získanie práce 

v maskérmi divadla 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

3.5. 2019 Košice L´oreál 

Profesionnal – 

11 Timeless cut 1, základné 

strihy - názorné ukážky 

a praktický nácvik kad. 

úkonov 

Spolupráca pri 

natáčaní filmu - 

RTVS 

4. a 5.5. 

2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

a RTVS Košice 

5 Práca žiakov – úprava 

hercov v maskérni pred 

natáčaním, prezentácia 

práce študentov odborov 

školy 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka, 2. 

Ročník – Masáž 

6.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

19 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 
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tváre a dekoltu   

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka, 1. 

Ročník – 

Diagnostika pleti   

 

7.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

13 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Míľa pre mamu – 

maľovanie na tvár 

a líčenie 

11.5. 2019 Košice  SOŠ, 

Gemerská 1, 

Košice 

4 Ukážky práce žiakov – 

maľovanie na tvár 

Odborná exkurzia – 

kozmetický salón 

Esthetic PV 

14.5. 2019 Košice f. Esthetic PV 11 Aplikácia 3D rias 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 1. 

Ročník – 

Povrchové čistenie 

pleti, peeling 

15.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

11 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

„100 rokov módy“ 

– spolupráca 

s mestským 

úradom Košice  

16.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

3 Prezentácia prác – 

príprava a líčenie 

modeliek na módnu 

prehliadku 

Vedecká 

mikrokonferencia – 

„Farbenie a úprava 

rias a obočia“ – 

pripravená pre 

študentov 1. 

Ročníka 

21.5. 2019 

23.5. 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

16 

17 

Prepojenie teórie 

a praxe, prezentácia 

vedomostí a postojov na 

určenú tému 

Sprievodná akcia 

SČK Košice – 

maľovanie na tvár 

29.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

6 Prezentácia zručností 

študentiek odboru 

kozmetik 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka, 3. 

Ročník – Ošetrenie 

tela a relaxačná 

masáž  

31.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

13 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborné školenie 

L´oreál 

Profesionnal – 

5.6. 2019 Košice L´oreál 

Profesionnal – 

9 Starostlivosť o vlasy 

a pokožku – názorné 

ukážky a praktický 

nácvik kad. úkonov 

Vedecká 

mikrokonferencia – 

„Starostlivosť 

o telo“ – 

pripravená pre 

študentov 3. 

Ročníka 

5.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

18 Prepojenie teórie 

a praxe, prezentácia 

vedomostí a postojov na 

určenú tému 

Previerky zručnosti 

odbor kozmetik, 3. 

Ročník – 

Mikromasáž 

očného okolia 

6.6.. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

6 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Obhajoba 

ročníkových prác 

odboru vlasová 

kozmetika – 1. 

Ročník 

11.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 Prezentácia práce 

študentov na určenú 

tému – účesová tvorba 

a kompletný styling 
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Previerky zručnosti 

odbor kozmetička 

a vizážistka, 1. 

Ročník – 

Lakovanie 

a zdobenie nechtov  

 

12.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

7 Prezentácia práce 

žiakov vybraných 

kozmetických  úkonov 

Odborná exkurzia 

Baracuda Barber 

19.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

24 Ukážky pánskych 

účesov a úpravy brady 

Odborná exkurzia 

Dermacol 

19.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice a f. 

Dermacol 

7 Produktová prezentácia 

firmy Dermcol – 

dekoratívna kozmetika 

Aktivity predmetovej komisie  odborných predmetov odevný dizajn 

Odborná exkurzia – 

módny salón 

Natasha Azariy 

18. 9. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Našívanie aplikácií na 

svadobné a spoločenské 

šaty – praktická ukážka 

Exkurzia „Po 

stopách majstra 

Pavla z Levoče“. 

28.9. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

16 Poznanie kultúrneho 

bohatstva Slovenska – 

pamiatky v zozname 

Unesco 

Odborná exkurzia – 

svadobný salón 

Emin svet 

1.10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 Prepojenie teórie 

a praxe, inšpirácie 

Workshop v ateliéri 

Dve sovy v Malej 

Ide 

8.10. 2018 

19.10. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 

4 

Praktický nácvik 

dekupáže na textil, 

maľovanie na hodváb 

Výstava 

ročníkových prác 

študentov ŠUV KE 

v Kulturparku 

30.4 .2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Inšpirácie od 

spolužiakov 

exkurziu do 

tlačiarní 

21.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Zamerané na grafické 

spracovanie návrhov 

exkurziu do 

tlačiarní Copyvait 

21.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

7 Zamerané na grafické 

spracovanie návrhov 

Ročníkový projekt 

na tému „Walk in 

rain“ 

20.-24.5. 

2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

7 Prepojenie teórie 

a praxe, odevy 

vytvorené kolektívom 

žiakov 1. Ročníka 

Plenér – 1. Ročník 

ODI 

17.- 21.6. 

2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

7 Kresba podľa predlohy, 

individuálna práca 

žiakov 

Ročníkový projekt 

na tému „Abeceda“ 

3. -7.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Tvorba odevov spojená 

s ich prezentáciou na 

vybranú tému – 2. 

Ročník 

Ročníkový projekt 

na tému 

„Ceruzkové 

inšpirácie“ 

3. -7.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

4 Tvorba odevov spojená 

s ich prezentáciou na 

vybranú tému – 3. 

Ročník 

Aktivity predmetovej komisie cudzích jazykov 

DOD na Ústavnom 

súde 

29.9. 2018 Košice Ústavný súd 

SR 

15 Stretnutie s ministerkou 

školstva p. M. 

Lubyovou 

Vyučovanie 

nemeckého jazyka 

v knižnici – téma 

E. M. Remarque – 

Traja kamaráti 

14.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 Práca s knihou – 

porovnávanie 

nemeckého 

a slovenského textu 

Vyučovanie 

anglického jazyka 

29.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

5 Práca s knihou – 

porovnávanie 
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v knižnici – téma 

Ch. Dickens – 

Vianočná koleda 

anglického 

a slovenského textu 

Hodina vianočných 

zvykov v Rusku 

5.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

9 Poznávanie kultúry 

jazyka, ktorý sa učíme 

Súťaž – Hravá 

nemčina 

13.3. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 Vyučovanie jazyka 

hravou formou 

Kultúrne 

a zdravotnícke 

okienko 

priebežne 

počas roka 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

250 Dôležité informácie 

a zaujímavosti 

poskytované prijateľnou 

formou 

Aktivity predmetovej komisie matematiky, informatiky a ekonomiky 

„Ja a môj salón“– 

súťaž v tvorbe 

informačného 

prospektu 

október 

2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

25 Využívanie aplikácie 

Word – odbor 

kozmetička a vizážistka 

„Ja a môj salón“ – 

súťaž v tvorbe 

propagačného 

prospektu 

október 

2018 

máj 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 

 

22 

Využívanie aplikácie 

Zoner Callisto– odbor 

vlasová kozmetika 

„Ako vidím svet“ november 

2018 

december 

2018 

január 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

25 

 

19 

Príprava a realizácia 

súťaže v tvorbe 

fotografických koláží 

„Ja a môj salón“– 

súťaž v tvorbe 

reklamných 

materiálov 

október 

2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

25 Príprava a realizácia 

súťaže v tvorbe 

reklamných materiálov 

Jeseň 

s matematikou 

2.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

14 Úlohy zábavnej 

matematiky- riešenie 

mat. hlavolamov 

Vianočná 

matematická súťaž 

15.12. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

14 Motivačná súťaž pre 

žiakov 1. Ročníka 

Odborná 

konferencia 

„Podnikateľský 

plán“ v odbore 

vlasová kozmetika 

január 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

10 Prepojenie predmetov 

ekonomika a aplikovaná 

informatika , 

prezentácia vlastného 

podnikateľského plánu 

a potrebných 

prezentačných 

materiálov 

„Virtuálny 

kaderník 

a vizážista“ 

február 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

30 Súťaž v tvorbe účesov 

a vizáže v online 

virtuálnom prostredí 

„Moje portfólio“- 

tvorba www 

stránky 

apríl 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

10 Prezentácia vlastnej 

tvorby prostredníctvom 

www stránky 

„Prezentácia mojej 

práce“ – v odbore 

kaderník 

máj, jún 

2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

30 Tvorba krátkeho filmu 

v prostredí Windows 

Movie Maker 

„Mám svoj salón – 

vediem workshop“ 

máj 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

22 Tvorba grafickej 

pozvánky  žiaci 1. 

Ročníka 

„Zaujímavosti 

odboru, ktorý 

študujem“ 

máj 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

10 Medzipredmetová 

odborná konferencia – 

prostredie PowerPoint, 

príprava prác na MS 

„Baví ma, čo 

študujem“- 

máj, jún 

2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

25 Medzipredmetové 

vzťahy v odborných 
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odborná 

konferencia 

predmetoch odborov 

školy 

Aktivity predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a telesnej výchovy 

Workshop 

s tématikou 

ľudských práv 

12.-

13.10.2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

2 Integrita, empatia  

Deň naopak 15.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

250  Učíme sa navzájom 

Exkurzia do štátnej 

vedeckej knižnice 

17.12. 2018 

21.6. 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

30 

12 

Čo všetko nám ponúka 

knižnica  

Valentínske 

podujatie – 

Valentínska pošta, 

súťaž vo výzdobe 

učební 

14.2. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

150 Prejavme si pozornosť, 

sympatiu, záujem – 

príprava valentíniek 

MDŽ v atmosfére 

sukní a šiat 

8.3. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

200 Spolupatričnosť, 

ženskosť 

Dobrovoľnícka 

práca pre 

Univerzitnú 

nemocnicu Košice 

17.6. 2019 Košice Univerzitná 

nemocnica L. 

Pasteura 

a SOŠ, 

Gemerská 1, 

Košice 

16 Pomoc pri úprave areálu 

nemocnice  

 

Aktivity súvisiace s Centrom odborného vzdelávania 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov a PZ 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Minerálne odtiene 

farieb – Farma Vita 

23.10. 2018 Spišská 

Nová Ves 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

15 žiakov + 2 

pedagógovia 

Oboznámenie 

s farbami a farbením – 

nové trendy 

Flash Lifting 17.12.2018 SOŠ, 

Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

14 žiaci + 2 

pedagógovia 

Inovatívne postupy 

v oblasti  

Contouring  7.3. 2019 SOŠ, 

Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

9 žiakov +  2 

pedagógovia 

Nové trendy pri 

kontúrovaní tváre – 

kontúrovacie techniky 

s využitím kozmetiky 

Primavera 

Gélové nechty 7.3. 2019 SOŠ, 

Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

10 žiakov  Gélová modeláž, 

prepojenie teórie 

s praktickým cvičením 

Gélové nechty 8.3. 2019 SOŠ, 

Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

15 žiakov  Gélová modeláž, 

prepojenie teórie 

s praktickým cvičením 

3D mihalnice 25.3. 2019 SOŠ, 

Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

15 žiakov Zahusťovanie 

mihalníc – postup 

aplikácie 

Slávnostné plesové 12.4. 2019 SOŠ, COV a P 9 žiakov +3 Základné postupy pre 
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líčenie Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

Spišská Nová 

Ves 

pedagógovia dokonalý make up  

Gélové nechty 5.6. 2019 SOŠ, 

Gemerská 

1, Košice, 

stredisko 

PV 

COV a P 

Spišská Nová 

Ves 

10 žiakov  Gélová modeláž, 

prepojenie teórie 

s praktickým cvičením 

      

S P O L U    97 žiakov + 9 

pedagógov 

 

 

Koncepcia rozvoja športu 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Beh o pohár 

starostu 

mestskej časti 

Košice Juh 

JUDr. Hlinku 

3.10. 2018 Košice MÚ Košice – Juh 7 Zlepšovanie 

športovej 

zdatnosti žiakov 

(6.,7.,9.,11.,13. 

Miesto) 

Regionálne 

kolo v stolnom 

tenise 

16.10. 2018 Košice SASŚ 4 Podpora potreby 

športového vyžitia 

a súťaživosti  

Regionálne 

kolo 

v badmintone 

22.10.2018 Košice SASŚ 4 Podpora potreby 

športového vyžitia 

a súťaživosti -12. 

Miesto 

Regionálne 

kolo vo futsale 

22.1. 2019 Košice SASŚ 12 Význam 

spolupatričnosti 

pri dosahovaní 

kolektívnych 

výsledkov 

Regionálne 

kolo 

v basketbale 

29.1. 2019 Košice SASŚ 12 Podpora potreby 

športového vyžitia 

a súťaživosti (4. 

Miesto) 

Regionálne 

kolo vo 

volejbale 

5.3. 2019 Košice SASŚ 12 Podpora potreby 

športového vyžitia 

a súťaživosti (4. 

Miesto) 

Atletická súťaž 

– regionálne 

kolo v atletike 

dievčat 

26.4.2018 Košice SASŠ 3 Zlepšovanie 

športovej 

zdatnosti žiakov 

(2x 8. miesto, 1x 

6. miesto) 

VS City RUN 2.5. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

17 Charitatívny beh – 

podpora, 

spolupatričnosť 

Štvorylka 17.5. 2019 Košice TC Meteor 

Košice 

88 Rozvoj pohybovej 

kultúry 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
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Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. nezáujem 

žiakov 

Biela pastelka 21.9.2018 

 

Košice Únia nevidiacich  

a slabozrakých 

Slovenska, 

Bratislava 

6 

 

Podpora zdravotne 

znevýhodnených ľudí, 

umocnenie pocitu 

spolupatričnosti 

a potreby pomáhať 

Prosociálnosť 

v školskom kolektíve 

september 

2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

65 Postavenie jedinca 

v kolektíve 

Mesiac finančnej 

gramotnosti 

27.9. 2018 Košice Partners Group 

SK 

22 FQ test s cieľom zistiť 

finančný kvocient 

mládeže 

Škodlivosť fajčenia 18.10. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

65 Zdravý životný štýl 

Finančná akadémia 7.11. 2018- 

21.5.2019 

Košice Partners Group 

SK a SOŠ, 

Gemerská 1, 

Košice 

28 Cvičenia a modelové 

situácie pre získanie 

vedomostí a skúsenosti 

Divadelné predstavenie 

v anglickom jazyku 

13.11. 2018 

13.2. 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

40 

50 

Overenie si jazykovej 

zdatnosti, porozumenie 

hovorenému slovu 

Celoškolského podujatia 

„Dni zdravej výživy 

a zdravého životného 

štýlu“, 

21.10.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

220 aktívneho využívania 

voľného času a správne 

stravovanie, pohybom 

k zdraviu 

Bebras, iBobor – týždeň 

vedy a techniky 

13.11. 2018 

7.11. 2018 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

16 

40 

Intenzívne a kreatívne 

používanie moderných 

technológií 

Vtipné objavy 

v prezentácii a domáce 

pokusy s bežne 

dostupnými materiálmi 

  - týždeň vedy a techniky 

12.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

77 Rozvoj tvorivosti, 

kreativity, 

prezentovanie 

vlastných nápadov 

a fantázie 

Veľké, malé objavy, 

úloha žien vo vede – 

týždeň vedy a techniky 

12.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

30 Významné ženské 

osobnosti vedy 

Popoludnia s knihou- Čo 

mi čítanie prináša 

15.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

12 Čitateľská gramotnosť 

Imatrikulácia 16.11. 2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice + 

Žiacka školská 

rada 

65 Privítanie žiakov 1. 

Ročníka a prezentácia 

ich vlastných 

schopností 

Odborná prednáška 

a beseda na tému 

Partnerské a rodinné 

vzťahy 

21.11. 2018 Košice PPP Zuzkin park 

Košice 

50 Medziľudské vzťahy 

a ich sanovanie 

Školské kolo olympiády 

zo slovenského jazyka 

26.11.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

69 Súťaž pre žiakov 

prvého ročníka. 

Olympiáda zameraná 

na čítanie 

s porozumením 

a čitateľskú 

gramotnosť 

Školské kolo súťaže 

v rýchlom čítaní 

13.12.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

42 Presnosť čítania a jeho 

porozumenie 

„Vianočný koncert“ 19.12.2018 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

10 Záľuby mimo profesie 

– kultúra a umenie 

Popoludnia s knihou- 18.1. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 15 Čitateľská gramotnosť 
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Film versus kniha 1, Košice 

Odborná prednáška 

a beseda- Šikanovanie 

5.2. 2019 

8.2. 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

40 

20 

Nástrahy života 

v kolektíve, anonymné 

testovanie 

a vyhodnotenie testov 

Zahraničná stáž 

Erasmus+ v Olomouci 

24.3.-

6.4.2019 

Olomouc SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

10 Získavanie skúseností 

na medzinárodnom  

trhu práce 

Finančná olympiáda- 

Deň finančnej 

gramotnosti 

apríl 2019 Košice Nadácia Partners 3 Súťaž formou online 

testu 

Popoludnia s knihou- 

Takmer autorské čítanie 

12.4. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

13 Čitateľská gramotnosť 

Tematická exkurzia 

Vojenská expozícia 

v Starej Ľubovni 

3.5. 2019 Stará Ľubovňa SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

40 Prevencia extrémizmu, 

návšteva miest bojov 

II. svetovej vojny 

Kam idú naše dane 13.5. 2019 Košice Agentúra INESS 45 Finančná gramotnosť 

Prednáška na tému 

Nepodporujme korupciu 

15.5. 2019 

21.5. 2019 

Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

16 

16 

 

Finančná gramotnosť 

Celoštátna on-line súťaž 

Mladý digitálny Európan 

15.5. 2019 Košice MŠVVaŠ SR, 

NÚCEM 

20 Overenie a potvrdenie 

geografických 

vedomostí a vedomostí 

z politiky EÚ, 

potvrdenie zručnosti 

práce prostredníctvom 

internetu, on line 

Projekt Charity shop 21. a23. 5. 

2019 

Košice CHARITY shop 4 Tvorba výrobkov, 

ktorých predajom sa 

podporil letný tábor 

Popoludnia s knihou- 

Analýza literárneho 

maturitného diela 

7.6. 2019 Košice SOŠ, Gemerská 

1, Košice 

11 Čitateľská gramotnosť 

 

Vzdelávacie poukazy:  vydaných        počet: 272 
        prijatých v CVČ Strojárenská č. 3 Košice  počet: 160 
 
Na škole v školskom roku 2018/2019 aktívne pracovalo 10 záujmových krúžkov 
rôznorodého zamerania.  
 
Krúžky prebiehali v popoludňajších hodinách po vyučovaní a cez víkendy. 
 
Činnosť krúžkov zastrešovalo formou dohôd o pracovnej činnosti Centrum voľného času, 
Strojárenská 3, Košice. 
 
Činnosť krúžkov bola evidovaná v samostatných záznamových knihách a zo strany 
vedenia školy pravidelne monitorovaná aktivita v krúžkoch. 
 

Názov krúžku Lektor 

Počet 
prihlásených 

žiakov 
Vyhodnotenie úspešnosti 
krúžku 

Informatický krúžok  Ing. Kerestúriová 15 tematický plán splnený, IKT v praxi 

Viac ako peniaze RNDr. Petkaničová 15 
tematický plán splnený, v rámci plnenia 
úloh finančnej gramotnosti 

Kultúrny krúžok PhDr. Vinclavová 15 

tematický plán splnený, kultúrne 
podujatia a zaujímavosti v rámci mesta 
Košice 
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Pohybové hry Mgr. Blanár 16 
tematický plán splnený, príprava na 
športové školské  súťaže v rámci kraja 

Svet okolo nás Ing. Kopkášová 17 
tematický plán splnený, spoznávanie 
krajín 

Košické potulky 
PhDr. PaedDr. 
Fertaľová, PhD. 17 

tematický plán splnený, spoznávanie 
zákutí a histórie Košic 

Pohyb a pobyt v prírode Mgr. Ballayová 18 
tematický plán splnený, turistika v okolí 
Košic 

Krúžok vizáže Mgr. Repiščáková 15 tematický plán splnený 

Kadernícky krúžok Ing. Mentová 17 tematický plán splnený 

Multimediálny krúžok Ing. Mihaľo 15 tematický plán splnený, IKT v praxi 

          
Kultúrne poukazy:  vydaných:  počet pedagógov: 37 
       počet žiakov: 271 
 
Hromadné využitie na akcie:   
28.9.2018 – Exkurzia – Múzeum v Levoči – 35 zúčastnených žiakov 
20.12.2018 -  Vianočný koncert – Kultúrne stredisko Južan, Smetanova 4, Košice – 
zúčastnení všetci žiaci a pedagógovia školy – účasť 200 žiakov + všetci pedagógovia 
29.5.2019 – Kurz pohybových aktivít – detská železnica Košice – spolu zúčastnených 65 
žiakov (počas ústnych maturitných skúšok) 
 
Žiacka školská rada: 
 
Žiacka školská rada pri SOŠ Gemerská 1 v Košiciach zastupuje záujmy žiakov vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy a vytvára v nich povedomie o demokratickej spoločnosti. Jej 

poslaním je načúvať študentom, prezentovať ich názor a nápady k rozvoju školy, 

sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením, vytvárať pozitívnu atmosféru na 

škole, prepájať školský život so širšou komunitou, podporovať dobré vzťahy medzi učiteľmi 

a žiakmi, pomáhať pri vylepšovaní školského prostredia, posilňovať spolupatričnosť, 

prosociálne správanie, demokraciu, občianstvo, aktívnu participáciu a zdravý životný štýl, 

propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, 

zábavných či verejných aktivít a aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci 

s mládežou. Žiaci tak rozvíjajú komunikačné, organizačné, líderské, spoločenské a iné 

zručnosti. 

 

Koordinátorkou ŽŠR bola PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD. V školskom roku 

2018/2019 mala ŽŠR 12 členov, rokovala na štyroch riadnych zasadnutiach (10. 11. 2018, 

28. 1. 2019, 26. 3. 2019, 1. 4. 2019) a 3 operatívnych stretnutiach.  

 

15. 11. 2018 ŽŠR organizovala Deň naopak. 40 študentov sa postavilo za katedru a učilo. 

Pripravili si zábavné aktivity a naopak učitelia si sadli do lavíc a učili sa. Už tradičná akcia 

podporuje pozitívnu klímu, lojálnosť a spolupatričnosť so školou, empatiu, humor a zdravú 

recesiu. 

 

Každoročne študenti ŽŠR pripravujú akciu Na sv. Mikuláša. 6. 12. 2018 sv. Mikuláš 

s anjelmi a čertom rozdával sladkosti a uhlie všetkým študentom, učiteľom, pracovníkom 

školy, ale aj zákazníkom na prevádzkach odborného výcviku. Najaktívnejší žiaci, ktorých 
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nominovali triedni učitelia, boli odmenení adresnou pochvalou a čokoládou, čo pozitívne 

posilňuje ich motiváciu, sebaúctu a dobré medziľudské vzťahy. 

 

Rovnako osvedčeným podujatím je Sv. Valentín, ktoré má viacero rozmerov. 14. 2. 2019 

Valentínska pošta roztriedila a odovzdala až 593 valentínskych pozdravov. Milým slovom 

žiaci potešili svojich spolužiakov, učiteľov, majstrov OV, ale aj pani upratovačky, školníka, 

dokonca sa srdiečka rozdávali aj zákazníkom na prevádzke, čím sme opäť  milo oslovili 

komunitu našich zákazníkov. V súťaži tried zvíťazili a deň voľna (na spoločnú akciu či výlet 

a s triednym učiteľom) získali II.NSA a III.E. Na druhom mieste sa umiestnila I.A a na 

treťom III.AI. Porota videla krásne vyzdobené triedy, fotosteny, valentínske oblečenie a 

doplnky, bohaté a originálne občerstvenie, valentínske vrecúško so zábavnými výrokmi a 

úlohami, žiaci dokonca hrali scénku – TV valentínske spravodajstvo z Gemerskej. Akcia 

formuje u žiakov ich morálne postoje vďačnosti, úcty, rešpektu, ale aj tímovej spolupráce a 

kreativity. 

 

8. 3. 2019 ŽŠR prvýkrát pripravila oslavu Medzinárodného dňa žien. Dievčatá a ženy 

v škole boli vyzvané, aby prišli do školy v sukni či šatách a aby si takýmto ženským a 

pôvabných spôsobom pripomenuli svoj sviatok. Pri fotostene mali možnosť sa odfotiť aj so 

zábavnými nápismi a doplnkami. K tejto akcii ŽŠR sa pripojila a na príprave participovala 

aj Mgr. Jarná. Akcia MDŽ v sukni priniesla okrem zábavy, recesie aj pozitívne 

ovplyvňovanie estetického vkusu a etikety. 

 

ŽŠR sa pripojila aj k oslave Dňa učiteľov 28. 3. 2019. Žiaci pre učiteľov vyrobili zábavné 

vinše, ktoré prezentovali v priestoroch školy na stenách medziposchodia a zablahoželali 

im v rozhlasovom okienku.  

Environmentálne postoje a osobnú zodpovednosť za životné prostredie si žiaci formovali v 

rámci aktivít hnutia Fridays for Future Košice. Pod gesciou ŽŠR si študentky Sarah Takáč 

a Klaudia Lešková z II.I, ktoré sa angažujú v tomto hnutí, pripravili v jednotlivých triedach 

prezentácie o obsahu a cieľoch FFF (10. 4. 2019 – III.E,  11. 4. 2019 - I.A, II.A, II.D a II.I, 

24. 4. 2019 – I.I, 25. 4. 2019 - I.NSA). 26. 4. 2019 sa niekoľko žiačok z I.I, II.I a III.AI 

zúčastnilo štrajku FFF pri Dolnej bráne. 24. 5. 2019 sa študentky I.I a II.I zapojili do štrajku 

FFF pri Immaculate. Vedenie školy sľúbilo zabezpečiť nádoby na recykláciu odpadu, ktoré 

však ešte nie sú k dispozícii. 

V apríli ŽŠR pomáhala Mgr. Jarnej v organizácii Svetového dňa zdravia 5. 4. 2019. 

 

7. 5. 2019 ŽŠR organizovala nultý ročník Svetového dňa chôdze. Účastníci akcie mali do 

školy pešo prejsť od hotela Hilton. Kvôli veľmi nepriaznivému počasiu sa akcie zúčastnili 

len dvaja učitelia (Fertaľová a Mihaľo), ale nevzdávame sa a veríme v úspešnejší prvý 

ročník. 

 

ŽŠR v šk. roku 2018/2019 splnila svoje ciele, zorganizovala osvedčené, ale aj nové akcie, 

ktoré by chcela v nasledujúcom šk. roku ešte rozšíriť. O všetkých podujatiach informovala 
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na FB-stránke, ale aj v školskom časopise. K oblastiam, ktoré je potrebné v ŽŠR zlepšiť, 

patrí väčšia samostatnosť a osobná zodpovednosť jej členov. 

 

 

 

Záver 
 
Vyučovacie výsledky v jednotlivých hodnotených kategóriách sa podarilo udržať 

v sledovaných priemerných hodnotách posledných školských rokov.  

 

Mimovyučovacia činnosť školy bola v školskom roku veľmi pestrá a bohatá počtom akcií 

organizovaných v jednotlivých predmetových komisiách a žiackej školskej rade. Opäť sa 

podarilo výsledky jednotlivých predmetových komisií, školské akcie a úspechy našich 

žiakov prezentovať na hodnotiacej porade 3.7.2019 formou PowerPointových prezentácií. 

 

Vďaka množstvu propagačných a náborových akcií školy sa nám podarilo udržať počet 

žiakov školy na počte 266. Neobsadili sme len jedno miesto z plánovaného počtu miest 

v 1. ročníku (prestup žiačky na inú SOŠ 12.9.2019). 

 

Záujem žiakov o štúdium beauty odborov v tomto školskom roku vysoko prevýšil možnosti 

počtu prijatých žiakov. Prispela k tomu jedinečnosť profilácie školy – sme jediná škola 

ponúkajúca štúdium v beauty službách v meste Košice a okrese Košice – okolie 

i atraktívnosť novozrekonštruovaných priestorov odborného výcviku a odbornej praxe. 

Klientky a klienti kaderníckeho a kozmetického salónu sú spokojní so službami a úrovňou 

komfortu v priestoroch, kadernícke a kozmetické služby poskytujú naši študenti pod 

vedením majstrom odborného výcviku a praxe (odzrkadlilo sa to vo výške tržieb i na počte 

klientov v jednotlivých mesiacoch). 

 

Vzhľadom na schválené kapitálové výdavky zastupiteľstvom KSK vkladáme veľké 

očakávania do plánovanej rekonštrukcie obvodového plášťa telocvične školy a zároveň 

výmenu okien telocvične, čo prispeje k zvýšeniu komfortu pohybových aktivít našich 

žiakov i k úsporám energií v tomto trakte budovy – momentálne prebieha verejné 

obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. 

 

Tento školský rok bol aj rokom bilancovania 5 ročného obdobia riaditeľky školy. Na 

základe výsledkov výberového konania a menovania Predsedom Košického 

samosprávneho kraja bude škola v najbližšom päťročnom období pokračovať v činnosti 

pod staronovým vedením. 

 

Zámery školy v ďalšom období sú obsiahnuté v Koncepcii rozvoja školy na roky 2019-

2024, ktorá bola prezentovaná členom Rady školy, zástupcom zriaďovateľa, Okresného 

úradu a Štátnej školskej inšpekcii na zasadnutí 27.5.2019. Tieto zámery a ciele spolu 

s obsahom školského vzdelávacieho programu budú východiskom pre vypracovanie, 

prijatie a realizáciu konkrétnych opatrení a organizáciu podujatí. Tento materiál bude tvoriť 
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základnú platformu pre zostavovanie ročného plánu školy i ročných plánov jednotlivých 

predmetových komisií a vytyčovanie krátkodobých cieľov vo všetkých oblastiach činnosti 

školy.  

 

Vedenie školy bude v maximálnej miere vytvárať vhodné organizačné, personálne a 

technické podmienky pre realizáciu týchto zámerov a cieľov v súlade s očakávaním 

všetkých klientov školy a partnerov. 

 
Veríme, že:  
 každý človek je výnimočná bytosť, ktorá má rovnaké šance a môže zažiť pocit 

úspechu a radosti 

 len slobodný a samostatný človek môže konať zodpovedne, sloboda jednotlivca 

končí tam, kde začína sloboda druhého 

 tímová práca a cielená komunikácia je predpokladom k úspešnému dosiahnutiu 

cieľa, učenie sa je činnosťou, pri ktorej sme otvorení chybám, je krokom vpred 

v ďalšom osobnostnom raste 

 vzájomné rešpektovanie dohodnutých pravidiel je znakom vyspelej kultúry školy. 

 
Koncepcia rozvoja školy je otvorený dokument, vzhľadom k tomu, že jej realizácia je 

ovplyvňovaná legislatívnymi zmenami vo výchove a vzdelávaní a stavom ekonomiky. 

Otvorenosť znamená, že sa bude dopĺňať, spresňovať a upravovať. Bude reagovať na 

nové sociálne a ekonomické podmienky, na nové trendy a zmeny. Škola bude vnímať 

impulzy z vnútorného i vonkajšieho prostredia a tieto impulzy využívať pre svoj rast. 

 

Zo záveru koncepcie si dovoľujeme vybrať: 

 

P. S. 

 

P – podpora a porozumenie – porekadlo „Za dobrotu, na žobrotu“ sa aj vo vypätých 

udalostiach minulého obdobia nenaplnilo, kolektív na tejto škole dokázal svoju 

spolupatričnosť, ukázal, že sa vie zomknúť, ťahať za jeden povraz a pomôcť v nastolení 

riešenia problému a boji za správnu vec, riešenie problému nezabrzdilo dynamiku života 

školy, spoločné zdieľanie úspechov ani rozvoj ľudského potenciálu tejto školy. 

 

S – sen - o prvej školskej zelenej streche v Košickom kraji – na základe záverov 1. 

konferencie obnovy krajiny, ktorú organizoval predseda Košického samosprávneho kraja 

a na základe predpokladu,  že činnosť v tejto oblasti bude v budúcnosti prebiehať formou 

pilotných projektov v rámci kraja. 

 

 

 
V Košiciach, 01.10.2019     Mgr. Ingrid Sedláková  
                                  riaditeľka školy 


