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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  

 

Základné údaje  

Názov školy  

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – 
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, 
Grešákova 1, Košice  

Adresa Grešákova 1, 040 01 Košice  

Telefónne číslo 055/622 45 27 
Faxové číslo ----------- 

Adresa elektronickej 
pošty 

skola@ipari.sk 

Webové sídlo www.ipari.sk 

Zriaďovateľ 

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

Riaditeľ školy Eva Matejová, Ing. Tel. kontakt: 055/622 45 27 

Zástupcovia riaditeľa 

Alžbeta Puzderová, Ing., 
zástupca riaditeľky pre ŠI 

Tel. kontakt: 055/644 53 53 

Mária Cabanová, Ing., zástupca 
riaditeľky v škole 

Tel. kontakt: 055/622 45 27 

  
Hlavný majster -----------  

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

školy/ ŠZ  
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
Csaba Furik, 
poslanec Zastupiteľstva KSK 31.05.2021   Ustanovujúce zasadnutie Rady školy 
Mgr. Natália Vince, 
zástupca zriaďovateľa     
Ing. Mária Knutová, 
zástupca zriaďovateľa   
Ing. Angelika Hanesz, 
zástupca zriaďovateľa   
Ing. Eugen Paulinsky, 
predseda Rady školy     
Ing. Zuzana Mičáková,   
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zástupca pedagogických 
zamestnancov 
Anett Pekárovics, 
zástupca nepedagogických 
zamestnancov   
Csilla Árvai, 
zástupca rodičov   
Silvia Drotárová, 
zástupca rodičov   
István Üveges, 
zástupca rodičov   
Adam Magyar, 
zástupca Žiackej školskej 
rady   

 

Poradný orgán riaditeľa školy  
PK – ekonomických predmetov  

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Ing.Tobákošová 
Rozália  
Ing.Cabanová Mária 
Ing. Dulinová Tímea 
Ing.Köbölová Edita 

predseda 
 
člen 
člen 
člen 

20.10.2020 
Zabezpečiť hladký priebeh na 
dištančné vyučovanie  

 25.1.2021  Posilniť možnosť konzultácií  

 17.5.2021 

 Zabezpečiť prezenčné vyučovanie 
pre maturantov a zároveň 
pokračovať v dištančnom vyučovaní 
v  ostatných triedach 

 30.06.2021 

 Pripraviť neklasifikovanú študentku 
na opravné skúšky 
Na základe výsledkov 
predchádzajúceho dištančného 
vzdelávania prehodnotiť a použiť 
nové IT techniky 

 
 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Predmetová komisia Mechatronika 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Ing . Asszonyi Árpád 
Ing. Matejová 
Eva 
Ing .Dedinsky Lýdia 
PhD 
 Ing.Mičáková Zuzana 
Ing.Szerdiová Judita 
Ing. Herditzky Attila 
PhD 
Ing.Válent Vojtech 
  
  
  

Predseda PK 
Riaditeľka školy –
člen 
člen 
 
člen 
člen 
člen 
 
člen 
  
  

19.11.2020  

Dodržiavať pravidla dištančného 
vyučovania cez Teams 
Žiaci 4 ročníka musia absolvovať 
testovanie z odborných predmetov 
podľa testu  medzinárodnej súťaže 
Szakmasztár školské kolo  

 5.2.2021 

 Neprospievajúce žiaci musia okrem 
upraveného rozvrhu cez Teams  
absolvovať aj dištančné hodiny ako 
konzultačné cez Teams povinne 

 16.4.2021 

 Žiaci 4 ročníka týždenne raz sa 
zúčastnia prezenčnej formy 
vyučovania z tých odborných 
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  predmetov , kde je potrebné 
praktické cvičenie a meranie 
z odborných predmetov  podľa 
zvláštneho rozvrhu a dodržiavania 
zdravotných opatrení 
Žiaci druhého a tretieho ročníka 
prax budú absolvovať podľa 
možnosti na škole predposledný 
týždeň pred prázdninami podľa 
zvláštneho rozvrhu 

  

 Keď sa  bude v budúcnosti 
opakovať dištančné vyučovanie do 
školského poriadku treba zapracovať 
Pravidla navštevovania dištančných 
hodín. 

  29.6.2021  

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  

PK pre prírodovedné predmety 
Dátumy 
zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena 

Funkcia 
člena 

Mgr. Dóra Nagyová 
Fülöp 
Mgr. Andrea Kovácsová 
Anita Szűcs 

vedúca PK 
člen 
člen 

10.11.2020 1. Počas dištančného vzdelávania žiaci pravidelne 
budú dostávať digitálne učivo s krátkymi 
videami, s riešenými a neriešenými úlohami 
alebo digitálnym testom. Obsah výučby 
prispôsobiť aktuálnemu stavu osvojenia si 
vedomostí a zručností žiakov. 

2. Žiakom umožniť konzultovať s vyučujúcim 
cez MS Teams, cez e-mail alebo cez 
Messenger aj individuálne/skupinovo.  

3. Podľa možností naviazať so žiakmi 
audiovizuálny kontakt, realizovať aj verbálne 
preverovanie učiva. 

  26.01.2021 1. Oznámiť rodičom cez školský IS ak z daného 
predmetu priebežné hodnotenie nie je 
postačujúce pre klasifikáciu žiaka a zabezpečiť 
pre nich osobné konzultácie. Tiež informovať 
rodičov aj žiakov o tom, že vyskúšanie sa 
predlžuje do 31. marca 2021 a kritéria 
hodnotenia stanoviť pre každého žiaka 
individuálne s prihliadnutím na situáciu.  

2. Podľa možnosti naďalej zapájať žiakov do 
online aktivít /webináre, súťaže/. 

  13.04.2021 1. Pri hodnotení ročníkových projektov – 
hodnotenie ktorých značne ovplyvňuje 
koncoročnú známku predmetu ROPc – 
vyučujúci berie ohľad na skutočnosť, že žiaci 
Lőrincz, Nagy a Ucekaj nemali možnosť 
realizovať prácu v budove školy kvôli pandémie 
koronavírusu, pre nich boli zadania čiastočne 
zmenené. 
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2. Na základe odporúčania rezortného 
ministerstva prihliadajúc na profil absolventa 
pre výpočet výsledného hodnotenia sme 
definovali nasledovné kritériá:  
A. z prvých dvoch ročníkov sa zarátavajú do 

priemeru len koncoročné známky, a z 
posledných dvoch ročníkov aj polročné 
známky daného predmetu, 

B. predmet, ktorý má percentuálne 
zastúpenie menej než 3%, sa nezarátava 
do priemeru, 

C. predmet, ktorý má percentuálne 
zastúpenie viac, ako 3%, sa zarátava do 
priemeru, bez ohľadu na to, či je súčasťou 
teoretického, alebo praktického 
vzdelávania, 

D. ak predmet má aj teoretickú aj praktickú 
časť -spolu viac ako 3%- započítava sa 
časť s vyšším percentuálnym zastúpením 
– okrem predmetu ROP, na základe 
ktorého sa určuje známka z PČOZ. 

  22.06.2021 1. V rámci PK nedostatočne hodnotených žiakov 
je 6. Z toho k opravným skúškam pripustených 
4. Každý žiak z daných predmetov dostane 
mailom elektronické učivo aj cvičné úlohy s 
výsledkami. 

2. Vynechané tematické celky zapracovať do 
plánov v nasl. šk. r. 

3. Na začiatku šk. r. 2021/2022 po opakovaní 
preveriť vedomosti a zručnosti žiakov 
pomocou vstupných previerok.  

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
Predmetová komisia pre jazykovedné 
predmety Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

Meno člena Funkcia člena 
Mgr. Valéria Dolineková 
PaedDr, Gyula Rigó, 
PhD. 
Ing. Eugen Paulinsky 
PhDr. Agnesa 
Kondásová 
Mgr. Gabriela Bartko 
Ing. Justína Bojčíková 

Predsedníčka PK 
 člen 
 
člen 
člen 
 
člen 
člen 

26.8.2020 - 
prezenčne 

-schválenie plánu práce na škol. rok 
2020/21 
- oboznámenie sa s úväzkami, 
rozvrhom, delenými hodinami 
- posilnenie spolupráce s rodičmi aj 
vychovávateľmi v šk. internáte 
ohľadom vymedzeného času na 
povinné štúdium 
- individuálny prístup, konzultačné 
hodiny, krúžky 
- párová, skupinová práca – lepší žiaci 
pomáhajú slabším 
-  rozvíjanie kompetencií 
- mimoškolská činnosť – účasť na 
súťažiach, exkurziách, divad. 
Predstaveniach – pokiaľ to 
pandemická situácia dovolí 
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25.11.2020       
dištančne 

 - vyhodnotenie štvrťroka 
- individuálna podpora 
neprospievajúciach 
- propagovanie školy na Facebooku 
a iných médiách 
- pravidlá dištančného vzdelávania: 
platforma Teams, Edupage, 
Messenger; využívanie inovatívnych 
metód vo vyučovaní na diaľku; 
webináre 
- pravidelné zasadania ped. klubov 
online formou 

3.2.2021 
dištančne 

  - vyhodnotenie uplynulého polroka 
-výhody, nevýhody dišt. vzdelávania 
a hodnotenia žiakov 
- otázka maturitných skúšok – 
v prípade ich zrušenia podmienky 
klasifikácie 
- umožnenie vykonania skúšky vyššej 
úrovne z cudzieho jazyka 
- účasť na súťažiach, olympiádach  
online formou 

1.7.2021 - 
prezenčne 

- vyhodnotenie uplynulého škol. roka 
- opatrenia do bud. škol. roka pre 
zlepšenie výsledkov: krúžková 
činnosť, konzultácie; individuálny 
prístup, diferencované úlohy, 
pozitívna motivácia; pravidelné 
testovanie, skúšanie, spätná väzba; 
byť pripravený na možný nábeh na 
dištančné vzdelávanie 
- rozvíjanie čit. a jazyk. gramotnosti 
v rámci ped. klubov 
 
 

 
III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       
vzdelávacími potrebami 
 

 Počet žiakov školy spolu 170 

 Z toho dievčat 36 
 Počet tried spolu 8 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 157 
 Z toho dievčat 35 
 Počet tried denného štúdia 7 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried pomaturitného štúdia 0 
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b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 17 
 Z toho dievčat 1 
 Počet tried v externej forme štúdia 1 
 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 
157 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 4 
f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
4 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 3 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 6 
k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 8 
l) Iný dôvod zmeny 0 

 
Školský internát, Jedlíkova 11, Košice 
Údaje o počte žiakov školského zariadenia 
Počet žiakov ŠI 327 
Z toho dievčat 167 
Počet výchovných skupín v ŠI 11 

 

IV. Elokované pracoviská  
 

Elokované pracovisko: ---------   1.ročník  2.ročník  

Odbor (uviesť kód aj názov)  

Počet žiakov v odbore spolu   0 0  
Z toho dievčat  0 0  
Počet tried   0 0  
Počet žiakov v dennej forme štúdia  0 0  
Z toho dievčat  0 0  
Počet tried denného štúdia  0 0  
Počet žiakov v externej  forme štúdia  0 0  
Z toho dievčat  0 0  
Počet tried v externej forme štúdia  0 0  

Odbor (uviesť kód aj názov)  Počet žiakov v odbore spolu   0 0  
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Z toho dievčat  0 0  
Počet tried   0 0  
Počet žiakov v dennej forme štúdia  0 0  
Z toho dievčat  0 0  
Počet tried denného štúdia  0 0  
Počet žiakov v externej  forme štúdia  0 0  
Z toho dievčat  0 0  
Počet tried v externej forme štúdia  0 0  

Počet žiakov spolu  0  0 

Počet tried spolu  0  0 

 
 

Zoznam elokovaných pracovísk SOŠ  
% úspešnosti 
študujúcich žiakov  

% žiakov, ktorí 
ukončili kurz ZŠ 
a pokračujú 
v štúdiu v 3-ročnom 
učebnom  odbore  

- - - 
      
      
      
      
      

      
 
 
V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
Do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b zákona 245/2008 Z.z. a splnil kritériá prijímacieho konania. 
1. PRIJÍMACIE SKÚŠKY  
Prijímacie skúšky z matematiky,  slovenského jazyka a slovenskej literatúry a maďarského jazyka a literatúry  koná každý 
žiak, ktorý sa prihlási na strednú školu. Na prijímacích skúškach môže žiak získať maximálne 60 bodov: 
-  z predmetu matematika max. 20 bodov 
-  z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra max. 20 bodov 
-  z predmetu maďarský jazyk a literatúra (vyučovací jazyk) max. 20 bodov. 
Žiak spĺňa kritériá prijímacieho konania ak získa min. 5 bodov z jednotlivých predmetov t.j. spolu 15 bodov. 
2. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body, podľa známok z koncoročnej klasifikácie zo 6.,7.a 
polročnej klasifikácie 8. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný. Do celkového súčtu bodov prijímacieho konania sa 
započíta priemer týchto bodov - maximálne 45 bodov.  
  Za študijné výsledky budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  

počet bodov = 2. (4 – x). (4 – x). (4 – x), kde x je známka z povinných predmetov:  Matematika, Maďarský jazyk 
a literatúra 

   Za študijné výsledky budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  
počet bodov =  (4 – x). (4 – x). (4 – x), kde x je známka z profilového predmetu:  Slovenský jazyk a slovenská literatúra 

3.  PROSPECH 
Ak žiak dosiahol v prvom polroku 8., a druhom polroku 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný súčasne zo všetkých 
predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, maximálne 15 bodov.  
Spolu môže  žiak získať z hore uvedených kritérií 1-3 max. 120 bodov. 
4.  ĎALŠIE KRITÉRIÁ 
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Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.  
Predmetová olympiáda  
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom 
alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, 
MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, resp. súťaži „Poznaj slovenskú reč“ 

okresné kolo 1. miesto  10 bodov 
 2. miesto    8 bodov 
 3. miesto    6 bodov 
 4. miesto    4 body 
 5. miesto    2 body 
krajské kolo 1. miesto  20 bodov 
 2. miesto  18 bodov 
 3. miesto  16 bodov 
 4. miesto  14 bodov 
 5. miesto  12 bodov 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
Žiak má možnosť získať navyše body za umiestnenia vo vedomostných a recitačných súťažiach okresného, krajského 
a celoslovenského kola. 

okresné kolo umiestnenie 10 bodov 
 účasť  5 bodov 
vyššie kolá  umiestnenie 20 bodov 
 účasť 10 bodov 

     
Prijímacie konanie  

v roku 2021  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení  

reálny 
stav k 
15.9. odbor (uviesť 

kód a názov)  

určený 
počet 
žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

3918M technické 
lýceum 

 16  32 32 21 0 0 0 16 16 

2387M 
mechatronika 

 18  24  13 13  3 3 3  15 18  

6317M obchodná 
akadémia 

 10  20 14   14  0 0 0   10 10  

 
Prijímacie konanie pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností  
alebo nadania:  

Prijímacie konanie v roku 
2021 

1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení  

reálny 
stav k 
15.9. odbor (uviesť kód 

a názov)  

určený 
počet 
žiakov  

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 
počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

 - - - - - - - - - - 
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Priemerný prospech za školu: 
 

2,13 2,21 2,16 2,11 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

56,15 55,2 28,58 37,91 

Priemerný počet 
neospravedlnených vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 

1,61 3,09 0,36 0,41 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

54,54 52,43 28,22 37,49 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  44 17 38,63 6 13,63 20 45,45 1 1,63 2456 55,73 8 0,18 

2.  30 4 13,33 5 16,66 17 56,66 4 13,33 1416 45,34 0 0 

3.  36 5 13,88 11 30,55 19 52,77 1 2,77 1621 44,69 16 0,44 

4.  45 6 13,33 10 22,22 29 64,44 0 0 2100 44,53 9 0,2 

Spolu 155 32 20,65 32 20,65 91 58,71 6 3,87 7593 48,99 33 0,21 

 
 
 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

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

2.               
3.               
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4.                
5.              
6.              
7.              
8.              
Spolu              

 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 20../20.. 
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

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

2.               
3.               
Spolu              

 
 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v iných formách štúdia, 3 roky v externej forme štúdia – vyššie odborné štúdium 

 
 

prospech 
vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  17 1 5,88 2 11,76 6 35,29 8 47,05 0 0 0 0 

2.               
3.               
4.                
Spolu 17 1 5,88 2 11,76 6 35,29 8 47,05 0 0 0 0 

 
 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021: 
 

Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

- - - - - - - - - - - - 
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celkom            

 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 
6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

3918M  technické lýceum 16 0 0 0 16 0 
2387M  mechatronika 19 0 0 0 19 0 
6317M  obchodná akadémia 10 0 0 0 10 0 
spolu  45 0 0 0 45 0 

 
6.2 Externá časť MS  
 
Externá časť maturitnej skúšky bola zrušená Rozhodnutím ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR číslo: 2021/9113:1-A1810, zo dňa 4.januára 2021. 
 
 
6.3 Interná časť MS  
- písomná forma  
 
Interná časť MS – písomná časť bola zrušená Rozhodnutím ministra o termínoch a organizácii 
internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 číslo: 2021/11902:1-A1810, zo dňa 22. 
marca 2021. 
 
6.4 Interná časť MS  
- ústna časť  
 
Na základe bodu 5. ROZHODNUTIA o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v 
čase mimoriadnej situácie (22.3.2021) sa v školskom roku 2020/2021 interná časť maturitnej 
skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala 
administratívne. 
Výsledky MS uzavreté administratívne: 
 

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 slovenská 
literatúra 

2 13 19 11 0 2,87 

Maďarský jazyk 
a literatúra 19 19 5 2 0 1,78 

Anglický jazyk 
B1 2 17 15 3 0 2,51 
TČOZ –
obchodná 
akadémia 

4 5 1 0 0 1,7 
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TČOZ –
mechatronika 1 8 8 2 0 2,58 
TČOZ –
technické 
lýceum 

0 7 8 1 0 2,63 

PČOZ –
obchodná 
akadémia 

7 3 0 0 0 1,3 

PČOZ –
mechatronika 1 10 6 2 0 2,47 

PČOZ –
technické 
lýceum 

7 3 5 1 0 2,00 

 
Na základe bodu 5.3 ROZHODNUTIA o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v 
čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 (7.5.2021) predmet cudzí jazyk je hodnotený 
na jazykovej úrovni, v ktorej bol žiak vzdelávaný v poslednom ročníku. Ak je žiak prihlásený na 
maturitnú skúšku z cudzieho jazyka na vyššej jazykovej úrovni ako bol vzdelávaný v poslednom 
ročníku, maturitnú skúšku vykoná postupom podľa bodu 6. – ústnou formou MS. 
 Výsledky MS – ústna forma:  
 

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 

Anglický jazyk 
B2 5 3 0 0 0 1,38 

 
7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 
Kód 
odboru 

Názov odboru PsV PVD P N Spolu 
konali AS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

- - - - - - - - - - - - 
            
            
            
            
celkom            

 
VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborv, v ktorých sa 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2020/2021 

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

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci 
tried
y 

žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

2387M00 
mechatronika 

ŠVP (2020) 1 15 0,5 15 1 18 1 19 3,5 67 

6317M00 obch. 
akadémia 

ŠVP (2020) 
0,5 13 0,25 6 0,5 7 0,5 10 1,75 36 
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3918M00 technické 
lýceum 

ŠVP (2020) 
0,5 16 0,25 9 0,5 11 0,5 16 1,75 52 

Celkom 2 44 1 30 2 36 2 45 7 155 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

 Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch v 
školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory  
ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 
 triedy 
 

žiaci 

          

          

          

celkom         
 

 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 
ročníkoch 
           v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Ostatné formy štúdia 
(upraviť tabuľku 
podľa potrieb 

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 
 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

2381Q strojárenstvo ŠVP (2020) 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17 

Celkom 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17 

 
VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 
uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   
odbory  pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.20.. 

nezamestnaní 
k 30.9.20.. 

celkom 

2387M00 
mechatronika 

3 1 0 11 4 19 

6317M00 
obch. 
akadémia 

2 0 0  7  1  10  

3918M00 
technické 
lýceum 

6  0  0  7 3 16  

 
spolu 

počet žiakov 11 1 0 25 8 45 

 
IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 



 - 17 - 

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 4 12 16 3 0 24 51 
z toho žien: 0 2 10 11 2 0 25  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov:  

z toho externých 5 
kvalifikovaných 21 

nekvalifikovaných 0 
doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 8 
s 2. atestačnou skúškou 10 

s vedecko-akademickou hodnosťou 3 
Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 
odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

Počet  
vychovávateľov: 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 2 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 1 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 29,72 

 
Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov – škola, školský internát, školská 
jedáleň 
Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 0 2 6 17 7 0 32 52,9 
z toho 
žien: 0 1 5 15 5 0 26  

 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 30 

 
 
Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 
Spoločenskovedné 

71 63 88,73 8 11,27 

Cudzí jazyk 37 37 100 0 0 
Prírodovedné  32 19 59,38 13 40,62 
Odborné  227 227 100 0 0 
Spolu  
 

367 346 94,28 21 5,72 
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X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Využitie prostiedkov 
edukačného portálu 
VIKI na tvorbu 
didaktických 
materiálov 

MPC, 
Bratislava 

Osvedčenie o inovačnom 
vzdelávaní 

1 

Didaktické 
spravoanie 
materiálov 
zverejnených na 
edukačnom portáli 
VIKI 

MPC, 
Bratislava 

Osvedčenie o inovačnom 
vzdelávaní 

1 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v roku 2020/2021 prebehlo v súlade so stanovenými 
cieľmi školy, a v súlade s plánom profesionálneho rozvoja pedagogických zamestnancov. 
 
Školský internát, Jedlíkova 11, Košice 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ŠI 
Od 1. septembra 2009 výchova a vzdelávanie v ŠI  prebieha podľa Výchovného programu ŠI v súlade 
s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona. 
Pri realizácii výchovných činnosti podľa  výchovného programu sa uskutočnili medzi 
vychovávateľmi vzájomné hospitácie, pomocou ktorých si vymieňali skúsenosti  v jednotlivých  
oblastiach výchovy. 
Samoštúdium vychovávateľov bolo zamerané predovšetkým na školskú legislatívu, na pedagogiku 
voľného času, komunikácie a pod. Vo vzdelávaní vychovávatelia využívali internet, odborné 
časopisy, atď.            

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

Počet 
vydaných 

Počet prijatých Počet zriadených krúžkov 

153 154 

1. Klasické sústruženie –  Ing. Attila Herditzky, PhD. 
2. Maďarčina pre maturantov – PaedDr. Gyula Rigó, PhD. 
3. Matematika pre prvý ročník –  Mgr. Anita Szűcs 
4. Slovenský jazyk –  PhDr. Agnesa Kondásová 
5. Zmaturuj!-jazykový krúžok –  Mgr. Valéria Dolineková 

 
Školský internát, Jedlíkova 11, Košice 
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- kultúrne poukazy – počet: 185 ks,  
využitie:  
 divadelné predstavenie v Divadle Thália,  
 online  predstavenie: November 1989 – Divadelné centrum, Martin 

 
XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 
Plánované podujatie na tento školský rok sa neuskutočnili pre pandemickú situáciu a dištančné 
vyučovanie ani v škole, ani v ŠI, Jedlíkova 11, Košice. 
 
 
XIII.  Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými 

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

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom 
zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej 
starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, 
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 
Téma   Dátum 

realizácie 
Miesto Obsah 

spolupráce 
Počet 
dotknutých 
žiakov 

Výstup  

      
      
      
      

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

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)  
 
Uviesť: 

Názov krúžku, resp. oblasť  Lektor Počet prihlásených žiakov 
Filmový krúžok Ing. Lučaiová 13 
Výtvarný krúžok Lőrincz 11 
Stolný tenis  PhDr. Štefancová 15 
Loptové hry Ing. Dupály 24 
Enviro krúžok Ing. Šimková 7 
Zdravý životný štýl Ing. Šimková 8 
Spoločenské hry Ing. Szelecz 14 
Remeselnícky krúžok Albertová 18 
Debatný krúžok Bc. Potašová 9 
Literárny krúžok Mgr. Bódiová 9 
Krúžok varenia a stolovania Mgr. Domonkošová 15 
Časopis „Kolibri“ Ing. Szelecz 7 
Konverzácia v slovenskom jazyku Mgr. Bódiová 12 
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Názov 
aktivity  

Dátum 
realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

      
      
      
      

 

XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 
a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 
 
Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.
Č. 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 
žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

1. 
 Olympiáda v 
ANJ 

Dominik Molnár, II.A 
Dominik Štec, I.C 
Bence Lőrincz, III.C 
 

 Školské kolo 
30.11.2020 – 
online 
Okresné kolo- 
13.1.2021- online X X X 

             
 

Iné súťaže  

P.
Č. 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno 
žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň medzinárodná úroveň 

1.  IT v Nitre 

Szabolcs István Bárczy 3.C - 
TL 
Patrik Vereš 3.C - TL 
Ákos Babik 3.C - TL 
István Csank 2.A – TL 
Richard Mezei 2.A – TL  22.4.2021    X   

2. 
iBobor-Junior zúčastnilo sa 6234 žiakov z toho 

66 žiakov zo školy  12.11.2020    X   
   

Geri Gergely 1443. - 1467. 2. 2M 52,35 bodov, 77. percentilD 
Paceková Fanni 1550. - 1560. 1. 1TL 51,35 bodov, 75. percentilD 
Astaloš Richard 1774. - 2025. 1. 1TL 49,36 bodov, 72. percentil 
Garaj Ádám 2036. - 2050. 2. 2TL 49,01 bodov, 67. percentil 
Simonová Boglárka 2237. - 2307. 1. 1TL 46,69 bodov, 64. percentil 
Hók Kristóf 2578. - 2790. 2. 2M 44,03 bodov, 59. percentil 
Beke Dávid 2835. - 3028. 1. 1TL 42,70 bodov, 55. percentil 
Horváth Ladislav 2835. - 3028. 1. 1TL 42,70 bodov, 55. percentil 
Pitocký Szabolcs 2835. - 3028. 1. 1TL 42,70 bodov, 55. percentil 
Štec Dominik 2835. - 3028. 1. 1TL 42,70 bodov, 55. percentil 
Rajcziová Viktória 3029. - 3048. 1. 1OA 42,69 bodov, 51. percentil 

 

 3.   iBobor-Senior 
 zúčastnilo sa 3229 žiakov z toho 
26 žiakov zo školy  10.11.2020    X   

   
Gábor Márió Sebastián 456. 3. 3TL 51,01 bodov, 86. percentilD 
Lőrincz Štefan 782. - 786. 4. 4TL 44,68 bodov, 76. percentil 
Babik Ákos 1133. - 1141. 3. 3TL 39,35 bodov, 65. percentil 
Vasík János László 1169. - 1208. 4. 4TL 38,70 bodov, 64. percentil 
Prékop Zsolt 1432. - 1440. 4. 4TL 35,35 bodov, 56. percentil 
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 Nedostatky:  

- Uvedie škola v štruktúre podľa jej zváženia 
 
 

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

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

BGA, Zrt – Ösztöndíj 
támogatás 

BGA/5718/4/2020 8215,- Eur 0 štipendiá 

Zvýšenie inštitucionálnej 
výkonnosti stredných 
odborných škôl skrz 
cezhraničnú spoluprácu 
SKHU/1902/4.1/085 

 Interskill 2021 168 788,99 Eur 
 5% KSK 
8 439,44 Eur 

 Nákup 
technických 
zariadení 

 Národný projekt 
„Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov 
II“ 

 Ľudské zdroje  5% KSK 
 Školský 
psychológ 

 Rozvoj kľúčových 
zručnosti študentov na 
SOŠ 

 Ľudské zdroje 206 679,72 Eur 
 5% KSK 
10 333,99 Eur 

  

VETWork,  
2020-1-HU01-KA202-
078760,  

Erasmus+ KA2, 
Strategické 
partnerstvá 

25 954,- Eur 0  

 
XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  
V uplynulom školskom roku nebola vykonaná inšpekčná činnosť. 
 
XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
 
 
Školský internát, Jedlíkova 11, Košice 
Objekt internátu tvoria dve identické budovy, ktoré sú spojené spoločným vchodom, vestibulom, 
jedálňou.  
Poskytované služby:  
- ubytovacia kapacita: počet miest je 352, ubytovanie  v bunkách so sociálnym zariadením pre 4 

žiakov. 
- stravovanie: ubytovaní žiaci sa stravujú v internátnej jedálni ŠI, jedáleň poskytuje raňajky, obedy 

a večere,  má výrobnú kapacitu 352. Stoličková kapacita je 120 stravníkov.  
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Ďalšie možnosti: pre záujmové krúžky a na využitie voľného času žiaci majú k dispozícii 9 klubovní 
- študovní, knižnicu, malú sálu, 10 miestností pre prípravu doplnkového stravovania, 2 posilňovne, 3 
stolnotenisové stoly, 2 biliardové stoly, 2 stoly stolného futbalu, internetovú miestnosť.  
V mesiacoch september  - december 2020 a od 08.02.2021 do konca augusta 2021 v budove A a B 
prebiehali  rekonštrukčné práce – výmena elektrického vedenia, hygienická maľba, výmena okien, 
výmena podlahovej krytiny, výmena kanalizácie.  
ŠI nemá telocvičňu ani ihrisko, nemá bezbariérový prístup. 
 
XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, a to: 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov – 546 743,00 Eur,  
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0,00 Eur,  
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít – 12 897,20 Eur,  
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít– 
0,00 Eur,  
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – 13 043,49 Eur. 
 
Školský internát, Jedlíkova 11, Košice 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 
- Školský internát: 504 785,00 Eur, 
- Školská jedáleň: 143 821,00 Eur,  
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0,00 Eur,  
3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít – 0,00 Eur,  
4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít– 
0,00 Eur,  
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
- Školský internát: 20 096,00 Eur, 
- Školská jedáleň: 5 095,00 Eur.  
 
 
 
XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 
a koncepčných materiálov KSK  
 
 
Školský internát, Jedlíkova 11, Košice 
V rámci celoživotného vzdelávania sme zabezpečili ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov – odborná literatúra, vzájomné hospitácie, samoštúdium. 
Aktivity naplánované na tento školský rok  žiaľ sa nemohli uskutočniť kvôli pandémii. 
 
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 
dodatku)  
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Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Girl‘s Day 8.10.2020 online Aj ty v IT 
Lýdia 
Dedinská 

4 
Hurák Noémi 
III.C - TL 
Szathmáry 
Gréta III.C - 
TL 
Simon 
Boglárka I.C 
- TL 
Pacek Fanni 
I.C - TL 

Kariérny deň pre 
stredoškoláčky v IT 
sektore – organizátor Aj 
ty v IT 

Enter – Aj ty v IT: 
Základy práce s 
microbitom 

4.11.2020 online Enter – Aj ty 
v IT 
Lýdia 
Dedinská 

Celá trieda 
II.A – TL a 
Eko 

Online workshop pre 
žiakov stredných škôl 

Enter – Aj ty v IT: 
Základy práce s 
microbitom 

19.11.2020 online Enter – Aj ty 
v IT 
Lýdia 
Dedinská 

Celá trieda 
II.A – M 

Online workshop pre 
žiakov stredných škôl 

Enter – Aj ty v IT: 
Základy práce s 
microbitom 

11.12.2020 online Enter – Aj ty 
v IT 
Lýdia 
Dedinská 

Celá trieda 
I.C – TL 

Online workshop pre 
žiakov stredných škôl 

Namakaný deň: 
Home Asistent 
budúcnosť 
inteligentných 
domácností 

3.2.2021 online KPI – 
Katedra 
počítačov a 
informatiky a 
NPIT 
akademia  
Lýdia 
Dedinská 

Celá trieda 
III.C – TL 

Online workshop 
zameraním na IOT  

Namakaný deň: ESP 
v prostredí Home 
Assistant 

3.3.2021 online KPI – 
Katedra 
počítačov a 
informatiky a 
NPIT 
akademia  
Lýdia 
Dedinská 

Celá trieda 
III.C – TL 

Online workshop 
zameraním na IOT  

Namakaný deň: 3D 
modelovanie - 
Onshape 

24.3.2021 online KPI – 
Katedra 
počítačov a 
informatiky a 
NPIT 
akademia  
Lýdia 
Dedinská 

Celá trieda 
III.C – TL 

Online workshop 
zameraním na IOT  

Girl‘s Day 22.04.2021 online Aj ty v IT 
Lýdia 
Dedinská 

11 
Hurák Noémi 
III.C - TL 

Kariérny deň pre 
stredoškoláčky v IT 
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Szathmáry 
Gréta III.C – 
TL 
Lakomy 
Krisztina II.A 
– EKO 
Ádám Diana 
– II.A – EKO 
Drotár Vivien 
– II.A 
Simon 
Boglárka I.C 
- TL 
Pacek Fanni 
I.C – TL 
Štefán 
Karolina I.C 
– EKO 
Mészáros 
Mária – I.C –
EKO 
Rajci Vanda 
– I.C – EKO 
Rajci 
Viktória – I.C 
- EKO 

sektore – organizátor Aj 
ty v IT 

Úvodné testovanie z 
finančnej 
gramotnosti: 
Prieskum vedomostí 

22.9.2020  online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: III.C 
TL 

Finančná gramotnosť 

Digitálna garáž: Kurz 
online marketingu 

25.9.2020  online škola 
Google 
Digitálna 
garáž 
JA 
Slovensko, n. 
o. 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: 1. VOŠ 
Žiaci: SŠ 

Zvyšovanie digitálnych 
zručností 

Deň v rámci mesiaca 
finančnej gramotnosti 

september 
2020 

online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, 
II.A, III.C 
a IV.C – OA, 
III.C-TL 

Prednášky a súťaže 
v oblasti financií 
- online testovania 
- kvízové úlohy: 
www.kvizideanet.sk 

Finančná gramotnosť 
- Viac ako peniaze 

celý 
školský 
rok 
 
1. 
Registrácia 
žiakov do 
programu 
do 30. 
septembra 
2020 

online Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 
vzdelávacia 
organizácia  
 
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C 
OA,  
III.C TL 
a III.A M 

www.jaslovensko.sk 
www.viacakopeniaze.sk 
1. Program na zvýšenie 
finančnej gramotnosti – 
plánovanie finančnej 
budúcnosti  
– online učebnica: Viac 
ako peniaze 
2. Elektronické 
testovanie –Otestuj sa, 
na odborných 



 - 25 - 

ekonomických 
predmetoch 

Podnikanie 
v cestovnom  
ruchu I. 

celý 
školský 
rok 
 
1. 
Registrácia 
žiakov do 
programu 
do 30. 
septembra 
2020 
 

online Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 
vzdelávacia 
organizácia  
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: II.A 
OA 
 

Podnikanie 
v cestovnom  
ruchu I. 
Príprava žiakov na 
získanie certifikátov 

Cvičná firma – 
Zručnosti pre úspech 

celý 
školský 
rok 
 
1. 
Registrácia 
žiakov do 
programu 
 
do 30. 
septembra 
2020 

online Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 
vzdelávacia 
organizácia  
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: III.C 
OA, IV.C 
OA 

Podnikanie – študentské 
firmy 
 

Centrálny vstupný 
test  - Finančná 
gramotnosť – Viac 
ako peniaze  

október 
2020 

online Junior 
Achievement 
– nezisková 
vzdelávacia 
organizácia 
Slovensko 
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C 
OA, III.C TL,  
III.A M 
 

Finančná gramotnosť – 
elektronický test – 
plánovanie finančnej 
budúcnosti 

LIVE workshop: 
Inovuj podnikanie! 

29.10.2020 online škola 
Rozbehni sa! 
Rozbiehator: 
Juraj Kováč 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: II.A, 
III.C OA,  

Podnikateľské zručnosti 

Digitálna garáž 
Oficiálne online 
kurzy  

celý 
školský 
rok 

online Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 
vzdelávacia 
organizácia  
 
Spoločnosť 
Google 
škola 

Žiaci: II.A, 
III.C, IV.C 
OA 

Zvyšovanie digitálnych 
zručností pre digitálnu 
dobu 
Základy online 
marketingu a iné podľa 
ponuky 
Príprava žiakov na 
získanie certifikátov 

ROZBEHNI SA! R! 
Academy 

celý 
školský 
rok 
 

online Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 

Žiaci: všetci 
žiaci 

Podnikavá generácia 
21. storočia 
1. Video workshopy 
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vzdelávacia 
organizácia  
 
Juraj Kováč 
UNI2010, 
o.z. 
 
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

2. Inšpirácia k 
rozbehnutiu vlastného 
podnikania žiakov  
3. Online kurz 
Plný prístup do R! 
kurzu 
Základný balík R! 
publikácií "Máš nápad? 
Rozbehni ho do 100 €". 

Finančná olympiáda:  
Finančno – 
vedomostná súťaž pre  
SŠ 

3.11.2020 online Online 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, 
II.A, III.C 
OA, III.C TL, 
III.A M, 
IV.C OA 

Finančná gramotnosť 

Webinár 
o podnikateľskom 
príklade Tomáša 
Baťu 

z archívu 
pôvodného 
webinára  
z 
8.12.2020 

online škola 
Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 
vzdelávacia 
organizácia  
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: II.A, 
III.C OA 

Podnikateľské zručnosti 

Projekt Rozbehni sa! 
Podnikaj! Príbehy 

16.2.2021 online škola 
Juraj Kováč: 
Podnikaj! 
Rozbehni sa 
R! 

Žiaci: III.A 
M, III.C TL 
 

Finančná gramotnosť 

Brainstorming a 
vyhľadávanie 
informácií na 
konkrétnych 
webových stránkach 
ohľadom súťaže: Môj 
projekt: 
Východoslovenský 
kraj 

12.3.2021 online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: II.A 
OA 

Podnikanie 
v cestovnom ruchu 
Digitálna zručnosť 

Kritické myslenie, 
konkrétne aktivity v 
online priestore 

22.3.2021 online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: III.C 
OA 

Cvičná firma 

Online - Deň 
otvorených dverí – 
DOD TUKE 

24.3.2021 online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: IV.C 
OA, TL, 
IV.A 

Propagácia VŠ 
- fakulty TUKE 

Súťaž ekokvíz: 
https://hra.ekokviz.eu/ 

23.4.2021 
26.4.2021 

online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, 
II.A, III.C 
OA 

Ekológia 
Ochrana životného 
prostredia 

Podnikanie 
v cestovnom ruchu 
Získanie certifikátov 
pre žiakov za 
absolvovanie 
predmetu a učiteľa za 

27.6.2021 škola Junior 
Achievement 
Slovensko – 
nezisková 
vzdelávacia 
organizácia 

Žiaci: II.A - 
OA 

Podnikateľské zručnosti 
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úspešné vedenie 
žiakov 

 
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

      
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Spomienka na deň 
maďarskej poézie 

11.04.2021 video na 
facebookovej 
stránke našej 
školy 

SOŠ Gyula 
Rigó 

14  

Spomienka na 
maďarskú revolúciu a 
boj za nezávislosť v 
rokoch 1848-49 

15.03.2021 video a 
slávnostný 
príhovor na 
facebookovej 
stránke našej 
školy 

SOŠ Gyula 
Rigó 

14  

Návšteva Botanickej 
záhrady v Košicich: 
jesenné plody, kaktusy, 
zvláštne stromy 

10.9.2020 Košice Škola, Ing. 
Dulinová 
Tímea 

Žiaci: I.C OA Človek a príroda 
Vzťah k prírode 

Návšteva cestovnej 
agentúry INVIA v 
Košiciach 

17.9.2020  Košice Škola, Ing. 
Dulinová 
Tímea 

Žiaci: II.A OA 
 

Podnikanie 
v cestovnom 
ruchu 

Mimoriadna 
vyučovacia hodina v 
Šusterovom parku: 
postrehy z návštevy 
botanickej záhrady, 
beseda 

17.9.2020  Košice Škola, Ing. 
Dulinová 
Tímea 

Žiaci: I.C OA Človek a príroda 
 

Biela pastelka, Únia 
nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska 
- ÚNSS, Košice,   
Zbierka v rámci školy  

18.9.2020  Košice ÚNSS 
Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

 Žiaci: III.A M, 
III.C TL 

Verejnoprospešná 
zbierka 

Mimoriadna hodina 
Hospodárska geografia: 
Samostatná práca s 
turistickým atlasom, 
Súťaž: BrainBox: Svet 
v kocke 

21.9.2020  Košice Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C OA Geografia 

Besedy, webináre, 
konzultácie 

celý školský 
rok 

Košice Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 
Ing. Mária 
Cabanová 

Žiaci: všetci Kariérne 
poradenstvo 

Výchovné 
poradenstvo 

Pandemické opatrenia 
a ich vplyv na zdravý 

26.10.2020 online Škola Žiaci: III.C OA Výchovné 
poradenstvo 
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vývin dospievajúcej 
mládeže: Teams online 
stretnutie 

Ing. Tímea 
Dulinová 

Aktuálne problémy 
žiakov, ich konkrétne 
pocity, trávenie 
voľného času 

27.11.2020 online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: II.A OA Výchovné 
poradenstvo 

Webinár: "Nič nie je 
nemožné!" a beseda na 
aktuálne témy  

2.12.2020 online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 
Ing. Mária 
Cabanová 

Žiaci: I.C, II.A, 
III.C OA 

Kariérne 
poradenstvo 

Beseda - dojmy a 
zážitky z prázdnin a zo 
sviatkov. Predsavzatia 
na nový rok, Nástrahy 
online nakupovaní 

14.1.2021 online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, II.A, 
III.C OA,  III.A 
M, III.C TL 
 

Výchovné 
poradenstvo 

Ako som prežil 
prázdninové obdobie, 
pozitíva, negatíva, 
aktivity, pocity 

1.3.2021 online škola Ing. 
Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, III.C 
OA,   

Výchovné 
poradenstvo 

Online - Deň 
otvorených dverí  
Informačné popoludnie 

17.3.2021 online škola 
Selye János 
Egyetem 

Žiaci: IV.C 
OA, TL, IV.A 

Kariérne 
poradenstvo 
Propagácia 
Univerzity  
 

Beseda: Pocity a 
myšlienky žiakov 

7.4.2021 
8.4.2021 
20.4.2021 

online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, II.A 
OA, III.C OA, 
III.C TL 

Výchovné 
poradenstvo 

Prezentácia: 
Svet práce 
Práce budúcnosti 
Test profesijnej 
orientácie 

14.4.2021 online škola 
Grow up 
Profession 
Maďarsko 

Žiaci: IV.C 
OA, IV.A M, 
IV.C TL 

Kariérne 
poradenstvo 
Výchovné 
poradenstvo 
Mäkké zručnosti 

Beseda: pozitíva a 
negatíva online 
vyučovania 

10.5.2021 
11.5.2021 

online Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C, II.A, 
III.C OA, III.A 
TL, III.A M 

Výchovné 
poradenstvo 

Beseda: Hodina šťastia 28.5.2021 škola Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C OA Výchovné 
poradenstvo 

Beseda: vysporiadanie 
sa s náročnými úlohami 
v škole a v domácom 
prostredí 

14.6.2021 škola Škola 
Ing. Tímea 
Dulinová 

Žiaci: I.C OA Výchovné 
poradenstvo 

 
Žiacka školská rada 

- Žiacka školská rada spolupracuje s vedením školy a pedagogickou radou pri tvorbe školského 
poriadku. Organizuje rôzne podujatia: imatrikulácia, vianočný program, Študentská kvapka, 
Červené stužky, atď. 

- Žiacka školská rada v ŠI podieľa sa hlavne na organizácii kultúrnych podujatí pre žiakov ŠI 
(diskotéky, súťaže, internátny ples), pripomienkuje jedálny lístok, predkladá postrehy a názory 
žiakov ohľadom stravy vedúcej ŠJ. 
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Prílohy: Zváži škola!  
 
Spracoval: 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy: 
 
Vyjadrenie rady školy: 
Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 
 
 
 Schválenie KSK :  


