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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)

I. Základné údaje o škole a zriaďovateľovi
Základné údaje
Názov školy
Adresa
Telefónne číslo
Faxové číslo
Adresa elektronickej
pošty
Webové sídlo

Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gemerská 1, 040 11 Košice
055/6424371
055/6424371
gemerska@sosbeautyke.sk
www.sosbeautyke.sk

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Zriaďovateľ
Tel kontakt: 055/7268 111
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk
Riaditeľ školy Ingrid Sedláková
Zuzana Liptáková – pre teoretické
vyučovanie
Zástupcovia riaditeľa
Antónia Korcsmárosová – pre
praktické vyučovanie
Vedúci ekon. úseku Gabriela Nagyová
Rada školy Tibor Pelegrin
Ľudmila Kopkášová
Erika Fertaľová
OZ GEMKE – Elena Kolesárová,
Poradný orgán školy Danka Handlovičová, Vlasta
Kerestúriová

055/6424371
055/6444123
055/6424371, 6226886

055/6444125
055/6424371
055/6424371
055/6424371

II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy
Rada školy
Adresa elektronickej pošty:
gemerska@sosbeautyke.sk Dátumy zasadnutí
T. Pelegrin – predseda –
11.10.2021
neped. zam.
L. Pivarníková – podpredseda
– zást. zriaď.

Prijaté uznesenia
Schválenie štatútu RŠ na obdobie 20212025, voľba podpredsedu. Hodnotiaca
správa za školský rok 2020/2021,
organizačné zabezpečenie školského roka
2021/2022

E. Fertaľová – zást. pg. zam.
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Ľ. Kopkášová – zást. pg. zam.
C. Furik – poslanec KSK
2.2.2022 online
12.4.2022
M. Ihnát – poslanec KSK
I. Sniščáková – zást. rodičov
T. Donoval – zást. rodičov
R. Takáč – zást. rodičov – do
mája 2021- ukončenie štúdia
dieťaťa
E. Boháčik – zást.
zriaďovateľa
T. Dvorská – zástupca žiakov
– do mája 2022 – ukončenie
štúdia žiaka

Kritériá na Prijímacie konanie pre
školský rok 2022/2023
Plán zasadnutí RŠ, Správa o výsledku
hospodárenia školy za rok 2021, Návrh
rozpočtu na kalendárny rok 2022,
priebežná informácie o nábore žiakov na
školský rok 2022/2023
Hodnotenie činnosti v školskom roku
2021/2022 – bez uznesenia

23.6.2022

Poradný orgán riaditeľa školy

Názov poradného orgánu
Pedagogická rada

Pedagogickí
a odborní
zamestnanci

Dátumy zasadnutí

Prijaté uznesenia

31.8.2021

Schválenie smerníc a materiálov pre
školský rok 2021/2022, výsledky
OS, KS a RS, organizácia školského
roka 2021/2022
Vyhodnotenie prospechu
a dochádzky za 1. štvrťrok
školského roka 2021/2022,
prevádzkové informácie, opatrenia
Covid
Vyhodnotenie výsledkov 1. polroka,
novelizovaná legislatíva, Kritériá
prijímacieho konania pre školský
rok 2022/2023
Ukončenie 1. polroka –
komisionálne skúšky – predĺženie
klasifikačného obdobia
¾ ročná hodnotiaca pedagogická
rada, prevádzkové informácie,
harmonogram aktivít, podklady
k projektu COVaP
Klasifikácia v maturitných triedach,
harmonogram podujatí a kurzov,
schválenie nových školských
smerníc, pedagogické klasifikácia
v končiacom učebnom odbore,
informácie – harmonogram podujatí,
hodnotiaci dotazník RŠ
Vyhodnotenie 2. polroka školského
roka 2021/2022, harmonogram

9.11.2021online

25.1.2022 online

8.3.2022

12.4.2022

17.5.2022

14.6.2022

23.6.2022
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4.7.2022

Grémium predsedov RŠ, ZRŠ a 5
PK a pracovné porady predsedov PK,
pedagogickí
a odborní
zamestnanci školy

25.8.2021 GP PK
29.9.2021 prac.
porada online

18.11.2021 GP PK

7.2.2022 GP PK

28.2.2022 GP PK
Žiacka školská rada –
Žiacky parlament –
koordinátorka E.
Fertaľová

13 volených
zástupcov
triednych
kolektívov

5.10.2021
10.11.2021
8.2.2022
15.6.2022

GP vedenia školy

RŠ, ZRŠ, vedúca
THP úseku

24.8.2021

9.11.2021

26.11.2021

20.12.2021

24.1.2022

28.2.2022

23.3.2022
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podujatí, organizácia chodu školy
počas letných prázdnin, stretnutie
zamestnancov školy k 55. výročiu
založenia školy
Hodnotiaca pedagogická rada,
hodnotenie činnosti jednotlivých
PK, výchovno-vzdelávacie výsledky
jednotlivých predmetových komisií
Príprava školského roka 2021/2022,
informácie z porady RŠ
Pedagogické a organizačné
informácie, elektronická triedna
kniha
Opatrenia RUVZ, dištančné
vzdelávanie, estetizácia a inovácia
interiéru školy, výzva Nadácie VSE
Opatrenia RUVZ, dištančné
vzdelávanie, Maturitné zadania
a zadania k ZS
Opatrenia RUVZ, pedagogické
a prevádzkové informácie
Monitoring ŽŠR, príprava
a organizačné zabezpečenie,
celoškolských akcií, príprava a
schválenie nového štatútu,
zhodnotenie činnosti, dotazník
spätnej väzby žiakom školy príprava
Školský semafor, schválenie
materiálov pre školský rok
2021/2022, zavedenie elektronickej
triednej knihy v plnom rozsahu,
organizačné zabezpečenie školského
roka, príprava plánu profesijného
rozvoja, projekty, info z porady RŠ
Covid semafor, komisionálne
skúšky pre žiakov IŠP, Deň
študentstva, počty žiakov pre
prijímacie konanie 2022/2023,
projekt IROP
Nový školský semafor, krúžková
činnosť, prevádzka na teoretickom
a praktickom vyučovaní – opatrenia
Ukončenie fiškálneho roka, finančné
vysporiadanie, hodnotenie pg.
a odborných zamestnancov
Školský semafor – školské akcie,
stáže, aktualizácia vnútorných
predpisov
Aktualizovaný školský semafor,
výuka TSV, lyžiarsky kurz, utečenci
z Ukrajiny, prevádzkové informácie
Organizačné a materiálne

17.5.2022

13.6.2022

OZ GEMKE

13 triednych
dôverníkov
združenia rodičov
+ koordinátori OZ
E. Kolesárová, V.
Kerestúriová, D.
Handlovičová

zabezpečenie dočasného ubytovania
utečencov z Ukrajiny, projektová
činnosť, žiadosť o udelenie štatútu
COVaP, príprava MS, preloženie
termínu DU, mobilitné stáže –
organizačné a personálne
zabezpečenie
Harmonogram aktivít a podujatí,
kurzy, Covid automat, organizačné
zabezpečenie ukončenia školského
roka
Ukončenie PP školníka, plán
a realizácia revízií, plán dovoleniek,
zabezpečenie chodu sekretariátu
a vrátnice počas prázdnin, ukončenie
prijímacieho konania pre školský
rok 2022/2023
Vzhľadom na epidemickú situáciu
sa zasadnutia ZR presunuli do online
priestoru – Zoom a Edupage.

Hodnotenie činnosti jednotlivých predmetových komisií
V školskom roku 2021/2022 sme sa riadili zámermi a stratégiou vytýčenou
v koncepcii rozvoja školy na päťročné obdobie 2019-2024. Od októbra 2021
prebiehala výuka z dôvodu mimoriadnej situácie kombinovaným prezenčným a
dištančným spôsobom, boli zrušené plánované súťaže, akcie i kompletná
mimoškolská činnosť. I napriek tomu 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 na hodnotiacej porade dňa
4.7.2022.
V škole aktívne pracovalo 5 predmetových komisií. Záverečné hodnotiace správy za
školský rok 2021/2022 jednotlivých predmetových komisií, koordinátora finančnej
gramotnosti, koordinátora čitateľskej gramotnosti, školského psychológa
(výchovného a kariérového poradcu) a koordinátora preventívnych aktivít v plnom
znení uvedené v prílohe správy.
Orientácia na partnerov
A/ Oblasť činnosti OZ GEMKE
V škole aktívne pracuje Občianske združenie GEMKE. OZ je zo strany vedenia
školy pravidelne informované 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
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príspevkov OZ. Podľa dohody sú z fondu rozvoja školy /tvorený zo zostatku
prostriedkov OZ po skončení školského roka/ vyčleňované prostriedky na nákup
prístrojovej techniky pre jednotlivé študijné a učebné odbory, v školskom roku
2021/2022 to bola suma 2612,40 €.
B/ Spolupráca so Slovenskou živnostenskou komorou.
Škola delegovala troch zástupcov, ktorí sa v pravidelných intervaloch zúčastňujú ako
stáli členovia v skúšobných komisiách skúšok odbornej spôsobilosti. V minulom
školskom roku skúšky absolvovalo 154 žiadateľov a SŽK refundovala členom
skúšobných komisií 2 772 €.
Odbor:
manikér
pedikér
kozmetik
kaderník
SPOLU:

Počet odskúšaných
43
33
48
30
154

2 272 €

C/ Spolupráca s Centrom odborného vzdelávania:
Vzdelávanie žiakov a pedagógov – Centrum odborného vzdelávania pri Strednej
odbornej škole technickej a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves vzhľadom na obmedzenie prezenčnej výučby boli školenia COV nahradené internými
školeniami v našich priestoroch a online priestore.

III. Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Počet žiakov školy spolu
a)

b)

Z toho dievčat
Počet tried spolu
Počet žiakov v dennej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried denného štúdia
Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried nadstavbového štúdia
Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried pomaturitného štúdia
Počet žiakov v externej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried v externej forme štúdia
Počet žiakov vo večernej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried večernej formy štúdia
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273
259
13
273
259
13
32
31
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov v dištančnej forme vzdelávania
Z toho dievčat
Počet tried diaľkovej formy štúdia
Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako
slovenským z celkového počtu žiakov/ z toho
dievčat
Počet žiakov so športovou prípravou z celkového
počtu žiakov/ z toho dievčat
Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania
Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat
Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu
formu vzdelávania
Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium
Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení
Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy
Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu
Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium
Iný dôvod zmeny

0
0
0
0
0
0
0

0
10
59
9
3
0
3
5
18
1 návrat po prerušení štúdia

IV. Elokované pracoviská
Škola nemá vytvorené elokované pracoviská.

V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023
pre prijatie žiakov do 1. ročníka na všetky odbory vzdelávania
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
a doplnkov a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.
I. Plánovaný počet žiakov 1. ročníka na školský rok 2022/2023:
Študijné odbory:
6362 M kozmetička a vizážistka
19 žiakov
6425 K kaderník – vizážista
20 žiakov
6446 K kozmetik
9 žiakov
Spolu:
Učebné odbory:
6456 H kaderník
24 žiakov
Spolu:

denné štúdium
denné štúdium
denné štúdium
2 triedy študijných odborov
denné štúdium
1 trieda učebného odboru

Termíny prijímacieho konania:
Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:
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a) v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022,
b) v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022.
II. Kritéria prijímacieho konania pre jednotlivé odbory:
1.

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie
z 6., 7. a 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne:
1.1.

Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.

o

Slovenský jazyk a literatúra

o

Matematika

1.2.

Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
.

o

prvý profilový predmet:

Chémia (7. až 9. ročník)

o

druhý profilový predmet:

Biológia

Žiakom, ktorí budú mať na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné
hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval" bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho
predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.
A) UČEBNÉ ODBORY
Pre školský rok 2022/2023 budú prijímaní žiaci do učebného odboru kaderník bez prijímacej
skúšky na základe študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole - koncoročné výsledky 6., 7., 8.
a polročné výsledky 9. ročníka (povinné, profilové predmety a prepočet známok na body uvedené vyššie)
a výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov základných škôl (Monitor T9 zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky).
Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov zostupne. Bude vytvorený samostatný zoznam žiakov
usporiadaných pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený.
Maximálny bodový zisk žiaka je 70 bodov.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe prihlášky a
stanoviska špeciálneho pedagóga, kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací
proces schopnosti žiaka zvládnuť náročnosť štúdia.
B) ŠTUDIJNÉ ODBORY
Pre školský rok 2022/2023 budú prijímaní žiaci do študijných odborov na základe prijímacej
skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole koncoročné výsledky 6., 7., 8. a polročné výsledky 9. ročníka (povinné, profilové predmety a prepočet
známok na body uvedené vyššie) a výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov
základných škôl (Monitor T9 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky).
Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov zostupne. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný
zoznam žiakov usporiadaných pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený.
Poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov, ktoré žiak získa za splnenie nasledujúcich kritérií:
1. prijímacia skúška zo slovenského jazyka (základné učivo ZŠ)
maximum 15 bodov
2. prijímacia skúška z matematiky (základné učivo ZŠ)
maximum 15 bodov
3. priemerný prospech z povinných, profilových a doplnkových predmetov v 6. – 9. ročníku
maximum 55 bodov
4. výsledky celoslovenského testovania Monitor T9 (SJL a MAT) maximum 15 bodov
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Maximálny bodový zisk žiaka je 100 bodov.
V prípade, že z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie nebude možné vykonať celoslovenské
testovanie Monitor T9 zo SJL a MAT alebo prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a matematiky sa
maximálny bodový zisk zmení a kritériá pre prijatie upravia podľa pokynov MŠ SR.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe prihlášky a
stanoviska špeciálneho pedagóga, kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací
proces schopnosti žiaka zvládnuť náročnosť štúdia.
2.

ROVNOSŤ BODOV

V prípade rovnosti bodov budú uplatnené nasledovné kritériá: Uprednostnený bude ten žiak, ktorý dosiahol
lepšie známky z určených povinných a profilových predmetov podľa zadaného poradia (uvedené v časti II/1).
Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov zostupne. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa umiestnia na
miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných uchádzačov v jednotlivých učebných a študijných
odboroch.
III. Spoločné ustanovenia
1. Podmienkou prijatia do všetkých študijných i učebných odborov je i dobrý zdravotný stav. Uchádzači na
začiatku školského roka 2022/2023 musia predložiť zdravotný preukaz.
2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie
všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľkou
školy najneskôr 31.augusta 2022.
3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na
vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2022.
4. Riaditeľka bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
(školský zákon). 18. mája 2022 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo na vstupných
dverách do budovy školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky
strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania obom zákonným
zástupcom žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy, napr.: EduPage, odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 22. mája 2022.
Proti rozhodnutiu riaditeľky sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote
do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy.
5. Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do miesta, ktoré odpovedá schválenému plánovanému počtu žiakov
v jednotlivých odboroch, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 23. mája 2022 doručí strednej škole,
do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie
o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie konanie.
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez
informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na
gemerska@sosbeautyke.sk, poštou na adresu SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice alebo do
elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenie strednej škole.
6. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, bude uchádzačom pridelený kód, pod ktorým sa nájdu na
výsledných listinách podľa jednotlivých odborov. Všetky výsledkové listiny budú zverejnené na webovom sídle
školy.
7. Prijatí uchádzači do všetkých odborov musia úspešne ukončiť 9. ročník ZŠ, čo na začiatku školského roku
2022/2023 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.
8. Prijatí uchádzači nesmú byť žiakmi inej strednej školy.
Kritéria boli prerokované v pedagogickej rade 25. 1. 2022 a v Rade školy 3. 2. 2022.
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Prijímacie konanie
v roku 2022

odbor (uviesť
kód a názov)

určený
počet
žiakov

6362 M
kozmetička a
19
vizážistka
6425 K kaderník
20
- vizážista
6446 K
9
kozmetik

1.kolo PS

2.kolo PS

počet
reálny
počet
počet
potvrdení
stav k
uchádzačov,
uchádzačov,
o
počet
počet
ktorí PS
prijatí
ktorí PS
prijatí nastúpení 15.9.
prihlásených
prihlásených
vykonali
vykonali
úspešne
úspešne
79

75

38

0

0

0

19

19

73

72

40

0

0

0

20

20

18

17

13

0

0

0

9

9

6456 H kaderník 24

35

35

35

2

2

2

23+1
rozh.
24
RUŠS KE

Spolu:

72

205

199

126

2

2

2

72

72

18

21

20

20

0

0

0

18

18

Denné
nadstavbové
štúdium
6426 L vlasová
kozmetika

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania
Priemerný prospech za školu:
Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet
neospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:
Priemerný počet
ospravedlnených vymeškaných
hodín na žiaka za školu:

2018/2019 2019/2020
2,11
1,96

2020/2021
2,01

2021/2022*
2,06

114,99

82,43

56,61

131,37

6,31

2,91

1,72

6,86

108,68

79,52

54,88

124,51

*Niekoľkonásobné prerušovanie prezenčnej výučby a kombinovaná výučba v jednotlivých
triedach a učebných skupinách z dôvodu meniacej sa epidemickej situácie počas celého
školského roka priniesla nepatrné zhoršenie školského prospechu žiakov a veľmi výrazné
zhoršenie ukazovateľov v ospravedlnenej i neospravedlnenej dochádzke. 18 žiakov
z celkového počtu školy nezvládlo návrat z dištančnej a kombinovanej formy výučby späť na
prezenčnú formu a ukončilo štúdium. Zároveň zavedením možnosti pre rodičov a plnoletých
žiakov ospravedlniť až 5 za sebou nasledujúcich školských dní bez potreby lekárskeho
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ospravedlnenia sa otvorila možnosť pre zneužívanie tohto pravidla (aj viacnásobné) – to malo
za následok zvýšenie počtu žiakov, ktorí pre vymeškané vyučovacie hodiny museli
absolvovať komisionálne skúšky z viacerých vyučovacích predmetov, prípadne nezvládnutie
učiva a ukončenie ročníka neprospechom.
1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022
v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia
vymeškané hodiny na žiaka

prospech
veľmi
dobre

s vyznamenaním

prospeli
Študijné odbory
%
Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

%

4

9,75

17

41,4
6

19

46,3
4

1

5243

127,87

50

1,21

52,2
7

13

29,5
4

2

4637

105,38

311

7,06

10

29,4
1

16

47,0
5

3

4977

146,38

513

15,0
8

11,62

10

28

4051

94,20

223

5,10

60

65,1
1
46,9
1

0

12,34

23,2
5
37,0
3

2,
4
3
4,
5
4
8,
8
2
0

2.

44

6

13,63

23

3.

34

5

14,70

4.

43

5

Spolu

162

20

3,
7

18908

116,71

1097

6,77

76

6

Priemer na
žiaka

41

1.

neosprav.

Počet hodín

Počet
žiakov

Priemer na
žiaka

%

Počet
žiakov
spolu

osprav.

Počet hodín

Počet
žiakov

ročník

neprospeli

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia
vymeškané hodiny na žiaka

prospech
prospeli

%

Počet
žiakov

24

2

8,33

2

8,33

2.

19

1

5,26

4

3.
Spolu

20
63

4
7

20
11,11

3
9

21,0
5
15
14,2
8

Počet
žiakov
spolu

1.
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osprav.

neosprav.

%

Počet
žiakov

%

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov

ročník

neprospeli

Počet hodín

Študijné odbory
%
Počet
žiakov

Priemer na
žiaka

s vyznamenaním

15

62,5

5

3232

134,66

513

21,3
7

14

73,6
8
65
66,6
6

0

2
0,
8
3
0

2319

122,05

33

1,73

0
7,
9
3

2500
8051

125
127,79

79
625

3,95
9,92

13
42

0
5

Počet hodín

veľmi
dobre

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022
v iných formách štúdia – denné nadstavbové štúdium v študijnom odbore vlasová
kozmetika pre absolventov učebného odboru kaderník
vymeškané hodiny na žiaka

prospech

1.
2.
Spolu

16
10
26

Počet
žiakov

%

Počet
žiakov

1
0
1

6,25
0
16,66

4
3
7

25
30
26,9
2

10
7
17

%

Počet
žiakov

62,5
70
65,3
8

1
0
1

osprav.

neosprav.

%

3135
1162
4297

195,93
116,2
165,26

0
0
0

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

Názov odboru

6456 H
celkom

kaderník

PsV
Denní
9
9

PVD
Ostatní
0
0

Denní
4
4

P
Ostatní
0
0

N

Denní
7
7

Ostatní
0
0

Denní
0
0

Spolu konali ZS
Ostatní
0
0

Denní
20
20

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022
6.1 Celkové hodnotenie
Kód
Názov odboru
odboru
6362
M
6425 k
8298
M
6446 K
6426 L
spolu

P

N

Spolu

Kozmetička a vizážistka

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní
15
0
2
0
17
0

Kaderník - vizážista
Odevný dizajn

9
5

0
0

0
0

0
0

9
5

0
0

Kozmetik
Vlasová kozmetika

7
10
46

0
0
0

0
0
2

0
0
0

7
10
48

0
0
0

MS v mimoriadnom termíne sa nekonali.
6.2 Externá časť MS
Predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Anglický jazyk
B2
Nemecký jazyk
B1

Počet žiakov
53

Percentil
40,1

38

52,6

1

50,8

7

22,1
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Ostatní
0
0

Priemer na
žiaka

Počet
žiakov
spolu

neprospeli

Počet hodín

ročník

prospeli
Študijné odbory
%
Počet
žiakov

Priemer na
žiaka

s vyznamenaním

Počet hodín

veľmi
dobre

0
0
0

6.3 Interná časť MS
- písomná forma
Predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
B1
Anglický jazyk
B2
Nemecký jazyk
B1

Počet žiakov
53

Hodnotenie
52,12%

38

50,39%

1

85%

7

52,14%

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
Anglický jazyk
B1
Anglický jazyk
B2
Nemecký jazyk
B1
Teoretická časť
odbornej zložky
Praktická časť
odbornej zložky

10

10

25

3

0

2,43

13

4

15

7

0

2,41

2

0

0

0

0

1,00

1

4

2

0

0

2,14

17

23

8

0

0

1,81

18

15

10

3

2

2,08

VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov,
v ktorých sa vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho
vzdelávania
Vzdelávacie programy
školy
Študijné odbory - denné
štúdium
8298 M odevný dizajn /
SOŠ 13
6446 K kozmetik / SOŠ
11
6362 M kozmetička
a vizážistka / SOŠ 01
6425 K kaderníkvizážista /SOŠ 05

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých
ročníkoch
v školskom roku 2021/2022
1.
2.
3.
4.
Spolu
ŠVP (uviesť rok
tried
tried
triedy žiaci
triedy žiaci
žiaci
žiaci triedy žiaci
y
y
aktualizácie)
ŠVP 20130
0 0
0
0
0
0,5
7
0,5
7
762/1852:7-925
ŠVP 20130,5
9 0,5
9 0,5
8
0,5
9
2
35
762/1889:23-925
ŠVP 20131 19 0,5
10 0,5 11
0,5
18
2,5
58
762/1889:23-925
ŠVP 2017 –
dodatok č. 4,
0,5 16 0,5
20 0,5 11
0,5
10
2
57
20171927/31929:3510E0
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ŠVP 2013762/1889:23-925

6352 M obchod
a podnikanie /SOŠ 01
Celkom

0

0

0,5

6

0,5

7

0

0

1

13

2

44

2

45

2

37

2

44

8

170

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých
ročníkoch v školskom roku 2021/2022

Vzdelávacie programy
školy

1.
Učebné odbory
6456 H kaderník /
SOŠ 09
celkom

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)
ŠVP 2013762/1889:23-925

2.

tried
y

žiaci

1

24

1

24

triedy

žiaci

1

25
1

Spolu

triedy žiaci

25

triedy

žiaci

1

22

3

71

1

22

3

71

Počet tried a počet žiakov v jednotlivých
ročníkoch
v školskom roku 2021/2022

Vzdelávacie programy
školy

1.
Ostatné formy štúdia
študijný odbor –
nadstavbové
štúdium, denná
dvojročná forma
štúdia
6426 L vlasová
kozmetika / SOŠ 05
Celkom

3.

ŠVP (uviesť rok
aktualizácie)

tried
y

ŠVP 2013762/1889:23-925

2.

žiaci

1

22

1

22

3.

4.

Spolu

triedy

žiac
i

1

10

0

0

0

0

2

32

10

0

0

0

0

20

32

1

triedy

žiaci

tried
žiaci
y

triedy

žiaci

Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania:
Vzdelávacie
programy
Študijné/učebné
odbory v SDV
6456 H –
kaderník
Celkom po
ročníkoch

1.ročník

Počet žiakov podľa ročníkov
2.ročník
3.ročník
4.ročník 5.ročník

žiaci

žiaci

žiaci

žiaci

žiaci

celkom po
odboroch

3

2

5

-

-

10

3

2

5

0

0

10

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky
uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na
ďalšie štúdium.
Žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – vybavenie – informácia Mgr.
Nikoly Spišiakovej:
__________________________________________________________________________
Dňa 07.09.2022 bola Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny doručená Vaša žiadosť
o poskytnutie informácií Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ako povinná osoba oznamuje na Vašu žiadosť nasledovné informácie:
Otázka: „ ... dovoľujeme si požiadať aspoň o údaje o počte absolventov evidovaných na Úrade práce v
jednotlivých učebných a študijných odboroch. Zoznam odborov:6446 K kozmetik, 6362 M kozmetička a
vizážistka, 8298 M odevný dizajn, 6426 L vlasová kozmetika, 6456 H kaderník, 6425 K kaderník – vizážista.“
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Odpoveď:
„ Ústredie práce Vám ako povinná osoba v zmysle Vašej požiadavky sprístupňuje požadované údaje o počte
evidovaných absolventov v jednotlivých učebných a študijných odboroch Strednej odbornej školy beauty služieb
Gemerská 1, Košice, ktorí ukončili štúdium v roku 2022:
Študijný odbor:
6446 K kozmetik
0 Uchádzačov o zamestnanie
6362 M kozmetička a vizážistka
0 Uchádzačov o zamestnanie
8298 M odevný dizajn
0 Uchádzačov o zamestnanie
6426 L vlasová kozmetika
0 Uchádzačov o zamestnanie
6456 H kaderník
0 Uchádzačov o zamestnanie
6425 K kaderník – vizážista
2 Uchádzači o zamestnanie.“

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:
pokračujú
pokračujú
vojenská
zamestnaní
nezamestnaní
celkom
Študijné
v
štúdiu
v
štúdiu
služba
k
30.9.20..
k
30.9.20..
odbory
na VŠ

6425 K kaderník
- vizážista
6362 M
kozmetička
a vizážistka
6446 K
kozmetik
6426 L vlasová
kozmetika
8298 M odevný
dizajn
Učebný odbor
6456 H kaderník
spolu
počet žiakov

4

(iné druhy
štúdia)

(profesionálna)

1

0

0

7

2

10

0

0

0

17

0

17

0

0

0

9

0

9

1

1 PMŠ

0

8

0

10

3

0

0

4

0

7

0

18

0

2

0

20

19

0

48

2

73

Problematické zamestnávanie absolventov bolo a je dôsledkom mimoriadnej situácie
v súvislosti s ochorením COVID 19 a opatreniami ÚVZ v prevádzkach beauty služieb
(výpadok tržieb spôsobený niekoľkomesačným zatvorením prevádzok poskytujúcich
kadernícke a kozmetické služby a následné obmedzenia v počte zákazníkov z dôvodu
hygienických opatrení – mnohé prevádzky sa dostali do existenčných problémov a tieto im
nedovoľujú navyšovať personálne kapacity v salónoch). Potešujúci je minimálny počet
nezamestnaných absolventov a ich uplatnenie sa na trhu práce i v momentálne neľahkej
situácii v segmente beauty služieb.

IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
zamestnancov školy
1. pedagogickí zamestnanci
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
Nad
Spolu
Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
61-65
rokov
66
všetkých
vek
Počet:
0
3
13
12
6
0
34
52,47
z toho žien:
0
3
13
11
4
0
31
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
0
kvalifikovaných
24
nekvalifikovaných
0
Počet všetkých
učiteľov: 24
doplňujúcich si kvalifikáciu
0
s 1. atestačnou skúškou
0
s 2. atestačnou skúškou
24
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s vedecko-akademickou hodnosťou
Priemerný počet žiakov na učiteľa
z toho s vysokoškolským vzdelaním
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na majstra OV

Počet majstrov
odborného výcviku: 10

1
11,4
9
1
0
22,1

Odborný zamestnanec – 1 – školský psychológ – výchovný poradca – kariérový poradca
– vek 31-40 rokov – žena.
Nepedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov
Vek: Do
30
Počet:
z toho
žien:

31-40

41-50

51-60

nad 66
rokov

60-65

Spolu
všetkých

0

1

2

4

1

1

0

1

2

4

0

0

Počet
nepedagogických
zamestnancov:

Priemerný
vek
11 54,36
9 51,67

z toho s vysokoškolským vzdelaním

4

so stredoškolským vzdelaním

7

Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022
Predmety

Spoločenskovedné
Cudzí jazyk
Prírodovedné
Odborné
Spolu

Počet hodín
týždenne

Odborne odučené
Počet
%
hodín

Neodborne odučené
Počet hodín
%

95,5

94,5

98,95

1

1,04

100
37
541
773,5

100
37
513,5
745

100
100
94,91
96,31

0
0
27,5
28,5

0
0
5,08
3,68

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie

Vzdelávacia
inštitúcia

Názov osvedčenia,
certifikátu

Počet
pedagogických
zamestnancov

Inovačné vzdelávanie

CAF centrum

25

Inovačné vzdelávanie

MPC Bratislava

Inovačné vzdelávanie

MPC Bratislava

Funkčné vzdelávanie

MPC Bratislava

Inovačné vzdelávanie

UPJŠ Košice

Inovačné vzdelávanie

MPC Bratislava

Získavanie spätnej väzby od
zainteresovaných strán
Využitie portfólia v procese sebarozvoja
pedagogického zamestnanca
Kooperatívne techniky na podporu učenia sa
žiakov
Osvedčenie o ukončení funkčného
vzdelávania
Transformácia vzdelávania a školy pre
digitálnu dobu
Ako pomôcť študentom byť najlepšou
verziou seba samých?
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2
1
1
1
1

Aktualizačné – „Finančná
akadémia pre učiteľov.“
Inovačné:
Kooperatívne techniky na
podporu učenia sa žiakov
Inovačné:
Kreatívne myslenie

SOŠ beauty služieb,
Gemerská 1, KE
MPC Nitra, Mgr.
Vráblicová

Potvrdenie o absolvovaní

34

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

3

MPC Košice

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

2

Zisťovanie spätnej väzby od
zainteresovaných strán

CAF centrum

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

7

-Hyperpigmentácie –
bezpečné procedúry

GIGI inštitút

Počet školení 4

3

Naspäť v škole – Microsoft
vo vzdelávaní- vzdelávame
pre budúcnosť
Marketing pre salóny

KE

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

KE

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

BCN Prebiotics ošetrenie
Mezoteriapia
Školenie SKIN SCOUBBER
Kryštalická a diamantová
dermabrazia v praxi
Ako podporiť duševné
zdravie žiakov

Perlacosmetics,
kvalifikovaný lektor

Počet školení 4

5

Komenského inštitút
– nadácia Pontis

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

2

Rozvoj zamestnateľnosti

JA Slovensko

Osvedčenie

15

Viac ako peniaze
Etika v podnikaní
Kritické myslenie

JA Slovensko
JA Slovensko
JA Slovensko

Osvedčenie
Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

2
1
4

Inšpiratívna kariéra

JA Slovensko

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Stres kamarát

TIMAN Mgr. Jana
Olexová

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Vzdelávame pre 21. storočie

IT AKADEMIA

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Informačná bezpečnosť

CSIRT – UPJŠ
Košice

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

3

Podpora malých inovácií

VSE Holding

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Projektový manažment
Školský digitálny koordinátor
Výber IT zariadení pre školy

MPC RP Košice
MŠVaŠ SR
IT AKADEMIA

Osvedčenie
Osvedčenie
Potvrdenie o účasti na vzdelávacom

2
1
1

- Mesopro
- Ako podporiť epidermálnu
bariéru a predĺžiť výsledok
anti-age procedúr
- Novinky 2022 New age
Regenerácia pleti po zime
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podujatí
Manažment akreditovaných
projektov v OVP

SAAIC Bratislava

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

3

Využitie portfólia v práci ped.
zamestnanca
K novele zákona 138/2019
o predagogických
zamestnancoch
Prevencia a liečba detí a
adolescentov druhého stupňa
pre odborných pracovníkov
podľa princípov kognitívnobehaviorálnej terapie,
Inovačné:
Inovatívne prvky v kariérovej
výchove a poradenstve
v školách
Novinky v školských
zákonoch
Školský psychológ
pokračujeme
Kurz krízovej intervencie I

MPC RP Banská
Bystrica

Osvedčenie

1

-

4

VÚDPaP

Prebiehajúce – ukončenie 2023

1

VÚDPaP

Osvedčenie

1

Inklucentrum

Osvedčenie

1

Inklucentrum

Osvedčenie

1

Mgr. et Mgr. Mária
Anyalaiová, PhD;
Košice
PhDr. Fikarová
a Mgr. Ingrová

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

IUVENTA

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Ing. Lucáková

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Mgr. Lemešová

Potvrdenie o účasti na vzdelávacom
podujatí

1

Zámerné sebapoškodzovanie
u detí a mladistvých
Fenomény internetu
a kyberšikana
Ochrana detí a mládeže pred
sexuálnym zneužívaním
Online nástroje v práci
s mládežou I a II
Význam a dôležitosť
oznamovacej povinnosti pri
podozrení, že dieťa zažíva
násilie
Metodika prípravy sociálnopsychologického tréningu
v škole

Semináre – školenia v školskom roku 2021/2022
Dátum Meno a priezvisko
22.9.2021 Ing. Gabriela Nagyová
2.11.2021 Ing. Oľga Chovancová
29.11.2021 Ing. Oľga Chovancová
2.12.2021 Ing. Oľga Chovancová
14.1.2022 Bc. Alena Keblušková

Názov školenia
Práca v systéme
ITMS2014+verejná časť
Účtovná závierka v RO za rok
2021
Stravovanie 2022
Mzdová účtovníčkana
prelome rokov
Elektrokozmetika - skin
scrubber

Beáta Ružičková
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Organizátor
Informačno-porad.centrum pre EŠIF v KSK
RVC Košice
RVC Košice
RVC Košice
Perlacosmetic Education s.r.o.

19.1..2022 Ing. Oľga Chovancová

26.1.2022 Beáta Ružičková

10.3.2022

Ing. Gabriela Nagyová

PhDr. Jana Takáčová
15.3.2022 Ing. Oľga Chovancová

29.3.2022 Ing. Oľga Chovancová

8.4.2022 Ing. Oľga Chovancová

Novela zákona o ped.
zamestnancoch a odb.
zamestnancoch č.
414/2021 Z. z.
Ako pomôcť študentom byť
najlepšou verziou seba
samých?

RVC Košice

Akadémia veľkých diel

Komplexná správa
dokumentov

Účtovníctvo a
rozpočtovníctvo v RO a PO
Vnútorné predpisy pre oblasť
vedenia účtovníctva, ich
spracovania a aplikácia v
praxi po novele zákona o
účtovníctve od 1.1.2022

Transfery z pohľadu
účtovníctva
a rozpočtovníctva v obciach,
v RO a PO zriadených
obcou/VÚC

Asociácia správcov registratúry Nováky
RVC Košice

RVC Košice

RVC Košice

16.5.2022 JUDr. Tibor Pelegrin

Pracovno-právna
dokumentácia školy

RVC Košice

16.6.2022 Ing. Oľga Chovancová

Mzdová účtovníčka v II.
polroku

RVC Košice

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja za školský rok 2021/2022:
Spolu odovzdaných 33 osobných plánov profesijného rozvoja:
9 zamestnancov neabsolvovalo vzdelávanie
10 zamestnancov naplánované vzdelávanie – nesplnené – neuskutočnené pre
obmedzenia a pandemickú situáciu (presunuté do školského roka 2022/2023)
5 zamestnanci absolvovali svoj plán vzdelávaní na 75% (neabsolvované vzdelávanie
presunuté na školský rok 2022/2023)
9 zamestnancov splnilo plánované vzdelávanie na 100%.

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase
Aktivity súvisiace s Centrom odborného vzdelávania
Z dôvodu obmedzenej ponuky COV a P Markušovská cesta Spišská Nová Ves a
prerušenia prezenčného vzdelávania boli odborné prednášky a školenia pre žiakov
školy zabezpečované v réžii SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice – viď aktivity
PK odborných predmetov.
Škola sa zapojila do výzvy RÚZ a podala projekt na vznik vlastného Centra
odborného vzdelávania a prípravy (výsledok rozhodovacieho a hodnotiaceho
konania zatiaľ nie je známy).
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Vzdelávacie poukazy:
- vydaných
- prijatých v CVČ Strojárenská č. 3 Košice

počet: 273
počet: 179

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi školou a Centrom voľného času, Strojárenská
3, 040 01 Košice, ktorej predmetom bola spolupráca medzi zmluvnými stranami v
školskom roku 2021/2022 - záujmová činnosť žiakov prebiehala v obmedzenom
režime – činnosť krúžkov bola v mesiacoch december 2021 až marec 2022
prerušená. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu na
výuku.
Na škole v školskom roku 2021/2022 v obmedzenom režime pracovalo 11
záujmových krúžkov rôznorodého zamerania:
Kultúrny krúžok – PhDr. Vinclavová
Finančná gramotnosť – RNDr. Petkaničová
Krúžok vizáže – Mgr. Repiščáková
Kadernícky krúžok – Ing. Mentová
Praktikum pre podnikanie – Ing. Korcsmárosová
Svet okolo nás – Ing. Kopkášová
Viac ako peniaze – Ing. Jac
Multimediálny krúžok – Ing. Mihaľo
Rozbehni svoj nápad – PaedDr. Liptáková
Tradičné, netradičné – MgA. Vargošková Semjanová
Turistický krúžok – Mgr. Blanár.
Kultúrne poukazy:

vydaných:

počet pedagógov: 33
počet žiakov: 257

Kultúrne poukazy vzhľadom na protiepidemiologickú situáciu nebolo možné využiť na
hromadné školské akcie (boli vydané žiakom na individuálne použitie po uvoľnení
protiepidemiologických opatrení).

XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy na verejnosti
Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie aktivity orientované na prezentáciu
školy neboli v prvom polroku realizované prezenčným spôsobom.
1. Online informačný deň – 16.2. 2022 – na otázky odpovedali výchovná poradkyňa,
školská psychologička a vedenie školy
2. Župné mestečko - 20.5. 2022 – prezentácia jednotlivých študijných odborov –
propagačný stánok s kaderníckym a vizážistickým workshopom, prehliadka
kaderníckej a kozmetickej tvorby na pódiu pre budovou KSK (účesová tvorba
a líčenie svadobného páru).
3.Prostredníctvom internetu – oslovených 70 škôl mesta Košíc, Košice okolie
a Gelnica – odoslané aktuálne informácie, propagačné materiály a propagačné videá
o škole.
4. Prezentácia formou videí o odboroch, materiálnom a technickom vybavení školy –
prezentácia na webových stránkach školy.
5. Online prezentácia pre žiakov ZŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50,
Košice, na vyžiadanie výchovnou poradkyňou.
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XIII. Informácie

o spolupráci školy s rodičmi detí alebo žiakov alebo s
inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti

Téma

Dátum
realizácie

Miesto

Obsah
spolupráce

Počet
dotknutých
žiakov

Výstup

Posudok na
žiaka

4.3.2022

SOŠ BS KE

1

Zaslaný posudok

Podanie správy

22.10.2021

SOŠ BS KE

Posudok žiaka
pre Políciu SR
Revúca
ÚPSVaR Košice

1

Podanie správy

7.3.2022

SOŠ BS KE

ÚPSVaR Košice

1

Podanie správy

2.6.2022

SOŠ BS KE

ÚPSVaR Košice

1

Pravidelná
aktívna
komunikácia
o VVZ
výsledkoch
žiakov

Raz mesačne
hodnotení
žiakov

SOŠ BS KE

Konzultácie –
triedny učiteľ,
RŠ, ZRŠ, školský
psychológ –
vychovávateľ,
sociálny pedagóg
CDaR

3 – CDaR
Košická Nová
Ves

Zaslaná správa –
náhradná
starostlivosť
Zaslaná správa –
pestúnska
starostlivosť
Zaslaná správa –
náhradná
starostlivosť
Aj napriek úsiliu
zanechanie štúdia
u dvoch žiakov
a prestup na inú
školu po
neúspešnom
ukončení ročníka

XIV. Informácia o spolupráci školy s právnickými osobami pri
zabezpečovaní výchovy a vzdelávania
Názov
aktivity

Dátum
realizácie

Miesto

Cieľ a zámer

Počet
Prínos
zúčastnených
žiakov

Duálne
vzdelávanie –
poskytovatelia
Matúš
Žakovič
Karma studio,
s.r.o.
Beauty
Expert, s.r.o
Beauty Expert
- Andia, s.r.o
Vogue Icon,
s.r.o.
Bost Košice,
s.r.o.
Primavera
Andorrana

2021/2022

Pracoviská
duálneho
vzdelávania

Umožniť
plynulý prechod
žiakov zo
vzdelávania na
trh práce a
zvýšiť
uplatniteľnosť
absolventov
stredných
odborných škôl
na trhu práce

10 (1. 2. a 3.
ročníka) žiakov

Úzke prepojenie
teoretického
vzdelávania
a praxe,
adaptácia na
reálne pracovné
prostredie

Priebežne
2021/2022

Košice

Zvyšovanie
odbornej úrovne
vzdelávania
v spolupráci
s renomovanými

20žiakov

Inovácie
v oblasti
kozmetickej
starostlivosti o
pleť
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Lóreál Paris,
Praha

Priebežne
2021/2022

Košice

Schwarzkopf,
Bratislava

Priebežne
2021/2022

Košice

Junior
Achievement
Slovensko,
n.o. |

Priebežne
2021/2022

Košice online

Junior
Achievement
Slovensko,
n.o. |

Priebežne
2021/2022

SŽK Košice

Priebežne
2021/2022

Košice

firmami beauty
sektoru
Zvyšovanie
odbornej úrovne
vzdelávania
v spolupráci
s renomovanými
firmami beauty
sektoru
Zvyšovanie
odbornej úrovne
vzdelávania
v spolupráci
s renomovanými
firmami beauty
sektoru
Etika v
podnikaní

70

Inovácie
v oblasti
starostlivosti
o vlasy, nové
trendy v strihoch
a úprave vlasov

27

Inovácie
v oblasti
starostlivosti
o vlasy, nové
trendy v strihoch
a úprave vlasov

Žiaci odboru 16
žiakov

Tento program
prebúdza
aktívny záujem
žiakov
o vnímanie
etických hodnôt,
podnecuje
diskusiu
o platnosti
univerzálnych
etických
princípov
a hodnôt bez
ohľadu na rasu
či národnosť.
SŠR 7.7
Dve žiačky
triedy sa
zúčastnili súťaže
Vedieť sa
správne
rozhodnúť
s prípadovou
štúdiou Peniaze
vs, príroda.
Online
vzdelávanie
prostredníctvom
e-learningovej
interaktívnej
učebnice
Finančná
gramotnosť –
posilňovanie
finančných
zručností
overených
výstupným
testom
Podpora žiakov
pri zapojení sa
do súťaží,
obnova
vybavenia

Viac ako
peniaze projekt
zameraný na
posilnenie
finančnej
gramotnosti
žiakov

Žiaci odboru 16 žiakov

Živnostenské
skúšky

MOV
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CPPPaP,
Zuzkin park
kontaktná
poradňa školy

Priebežne
2021/2022

Košice

Spolupráca
v oblasti
poradenstva,
zabezpečovaní
prednášok
v oblasti
duševného
zdravia,
vzdelávacích
problémov,
diagnostiky a
pod
Spolupráca
v oblasti
poradenstva –
manikúra
a pedikúra,
starostlivosť
o nechty
a pokožku rúk a
nôh
Zvyšovanie
odborných
kompetencií
v oblasti
starostlivosti o
pleť

196 žiakov

Obroda
Technology
s.r.o. Ing.
Zeráková
Soňa

29.9. 2021

Košice

SynCare

24.03.2022

Košice

Dermacol

14.6. 2022

Košice

Prezentácia
získaných
vedomostí
a zručností
žiakov budúcim
možným
zamestnávateľo
m, nadviazanie
kontaktov
DOD
Školenie
školenie

27 žiakov

AB academy

8.4. 2022
12.5. 2022
23.6. 2022

SNV

Mon Platin

priebežne

Košice

školenia

Viktor Barger

priebežne

Košice

školenia

Miroslava
Afman

priebežne

Košice

školenia

PULS
Bardejov

priebežne

Bardejov

školenia
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prevádzok OVY
Úzke prepojenie
so školou,
pomoc pri
riešení
problémov,
prednášok na
aktuálne témy

16 žiakov

Prednáška
o sklenených
pilníkoch, ich
výrobe
a správnom
používaní.

16 žiakov

Prezentácia
a predstavenie
chemického
peelingu od fy.
SynCare
Slovensko
a Diego dalla
Palma PRO
Spolupráca
školy
s podporovateľo
m odborov

20 žiakov

Inovácie
v oblasti
kozmetických
prístrojov
a ošetrenia pleti
Materiálna
podpora školy
Materiálna
podpora školy
Poskytnutie
dokumentácie
a online
vzdelávanie
Materiálna
podpora školy

XIV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky
Dobré výsledky:
Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR
P.
Č.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno
žiaka a trieda

Zlaté
1. nožnice

Dušan Goleňa, III.D – pánsky
strih

súťaž konaná dňa

krajská
úroveň

Celoslovenská
úroveň

medzinárodná úroveň

áno

24.9. 2021

Iné súťaže
P.
Č.

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno
žiaka a trieda

„Kaderník
Medzibodrož
ia“ Medzinárodn
á súťaž
v účesovej
tvorbe žiakov
1. SOŠ
Festival
študentského
remesla 2022
– súťaž
v líčení
s témou „
Folklór na
2. tvári“
Festival
študentského
remesla 2022
– súťaž
v odevnej
tvorbe
„Margaréty
3. na ulici

súťaž konaná dňa

krajská
úroveň

Celoslovenská
úroveň

Radka Čigášová III.A odbor
KAV– 1.miesto,
Kiara Donovalová III.D odbor
KAD–
4. miesto

20.5.2022

Lívia Bujňáková III.I odbor
KOZ-VIZ– „Folklór na ulici“
3. miesto

10.6.2022

áno

Kolektív žiačok IV.I, odbor
ODI – kolekcie „Pošepkám ti“
a „Letný opar“- 1. miesto

10.6.2022

áno

medzinárodná úroveň

áno

Nedostatky: Špecifické podmienky odborov v oblasti beauty služieb a pandemická situácia
neumožnili našim žiakom a pedagógom zúčastniť sa regionálnych, celoslovenských
a medzinárodných súťaží a akcií, v rozsahu spred pandemického obdobia, ktorých sme boli
pravidelnými účastníkmi. Na úrovni školy prebehli triedne, ročníkové i medziročníkové
odborové a medziodborové súťaže.
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XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Názov projektu
Mobilitou k zvyšovaniu odbornosti KRAKOW
Európske trendy
v odbornom vzdelávaní
(Olomouc a Split)
"Zelená oáza - outdoorová učebňa"

Operačný program

Celkové
oprávnené
výdavky

Erasmus+

38 130,00 €

Erasmus+

41 975 €

Zamestnanecké
granty
Nadácia VEOLIA
Erasmus+

2 000,00 €

EKOALARM

Operačný program :
Kvalita životného prostredia

Ekologickejšie chodby

NADÁCIA VSE

VODA NAD ZLATO

súťaž organizovaná KSK
VODA nad ZLATO
(2021/2022)

Projektový zámer
„ Beauty vo vnútri i navonok“

Integrovaný regionálny operačný
program (ďalej aj „IROP”)

nádoby na
trojzložkový
triedený zber
do tried
5500 €
80 ks svietidiel
a 35 vypínačov
419,- €
(KSK:419 €
a ZR
SOSGEMKE:
27 €)
209992,98 €
NFP:
199493,33

cez akreditáciu:
2021-1-SK01-KA120-VET-000046746
Číslo zmluvy:
2022-1-SK01-KA121-VET-000057015
MALAGA ESPAŇA
Klimatická záhrada = živá učebnica

Erasmus+

50 090,00 €

NADÁCIA SPP

2 200,00 €

Odborná príprava - kľúč k našej
budúcnosti-

Spolufin
ancovani Poznámka
e

15 495 €

5 % KSK

XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022
Tematická inšpekcia zameraná na realizáciu externej časti a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky v strednej odbornej škole vykonaná dňa 15.3.2022.
A/ pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti MS – bez negatívnych
zistení
B/priebeh a organizácia administrácie testov externej časti maturitnej skúšky – bez
negatívnych zistení
C/ priebeh administrácie PFIČ – bez negatívnych zistení
D/ iné zistenia: Regionálny úrad školskej správy v Košiciach menovacie dekréty pre
predsedov PMK a ŠMK vyhotovil s dátumom 31.1.2022, avšak v zmysle § 80 ods. 3 zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ich nezaslal príslušným adresátom, ale distribuoval ich
až pri vydaní testov dňa 15.3.2022 prostredníctvom riaditeľky kontrolovanej školy v 3
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exemplároch – jeden určený pre osobu predsedu, jeden pre školu, ktorá ho delegovala a jeden
bol adresovaný kontrolovanej škole.
Záver: Predsedníčka ŠMK a predsedníčka PMK slovenského jazyka a literatúry boli
vymenované Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach dekrétom s dátumom
31.1.2022, ktorý im nebol doručený pred testovaním. V dôsledku toho kontrolovaná škola,
externý dozor, ako aj jeho vysielajúca škola nedisponovali žiadnym relevantným
dokumentom potvrdzujúcim delegovanie predsedov na výkon ich činnosti pri zabezpečení
MS. Príprava a realizácia EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry prebiehali
v súlade s pokynmi, bez rušivých momentov.

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Vytvorenie zelenej vonkajšej učebne školy a oddychového kútika pre žiakov školy.
Zabezpečenie a inštalácia dreveného prístrešku s popínavými rastlinami a vytvorenie
vonkajšieho sedenia pre žiakov školy z europaliet. Škola chce reagovať na potrebu žiakov a
učiteľov pôsobiť počas prestávok vo vyučovaní v prípade priaznivého počasia na školskom
dvore. Požiadavka na výuku v outdorovej učebni rezonuje na škole už niekoľko rokov.
Výučba v outdorovej učebni sa javí ako veľmi vhodný prostriedok na preventívne aktivity
školy a aktivity v oblasti envirovýuky.
Je tu silná potreba zintenzívniť a inovovať využívanie rôznych edukačných aktivít v osvete o
klimatických zmenách, ochrane biodiverzity. Školský dvor disponuje pásmami zelene,
stromov, kríkov. V časti školského dvora už boli realizované kvetinové záhony, bylinkový
záhon a inštalovaná mini ovocná záhradka, inštalované kompostéry na spracovanie
bioodpadu. Montáž a inštaláciu prístrešku a sedenia škola realizovala zorganizovaním
dobrovoľníckej aktivity zo strany pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.
Škola pokračuje v rámci schváleného projektu cez NADÁCIU SPP s názvom
„Klimatická záhrada = živá učebnica“ vo vytvorení školskej klimatickej záhrady –
dobudovanie eko-objektov a výsadba zelene.
Klimatická záhrada obsahuje prvky, ktoré minimalizujú emisie skleníkových plynov, a
zároveň podporujú ich pohlcovanie. Vytvára tak dobrú a zdravú mikroklímu pre okolie, teda
aj pre našu školu. V rámci realizácia edukačných aktivít v oblasti lokálnej biodiverzity
v klimatickej záhrade bude vybudované jazierko.
Navýšenie bežných výdavkov v rozpočte pre zabezpečenie nákupu školského nábytku
pre novo vzniknuté triedy v uvedenom školskom roku v celkovej výške 4999,94 €.
Školský stôl Titan Plus 2. miestny č.7- 31 ks a Školská stolička LAVA č.7 – 62 ks sa stali
súčasťou kvalitnejšieho prostredia pre žiakov aj vyučujúcich.

XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
Navýšenia rozpočtu:
Rozpočtovým opatrením B6: - učebnice 3 008,00 €.
Rozpočtovým opatrením B8: - OOPP-COVID 1 615,00 €.
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Rozpočtovým opatrením B18: - navýšenie na zvýšené energie a na nutnú údržbu budov,
výška príspevku podľa žiakov v dennej forme štúdia_ 30 € v celkovej výške 7980,00 €,
Rozpočtovým opatrením B19: - COVID á 30€/zamestnanec v celkovej výške 1 350 €.
Na základe Zmluvy o spolupráci č. 12/2021 zo dňa 07. 09. 2021 medzi školou a Centrom
voľného času, Strojárenská 3,040 01 Košice, ktorej predmetom bola spolupráca medzi
zmluvnými stranami v školskom roku 2021/2022 - záujmová činnosť žiakov, formou
refakturácie pokryté náklady spojené s krúžkovou činnosťou:
- materiál na realizáciu krúžkovej činnosti 1 370,00 € v decembri 2021,
- materiál na realizáciu krúžkovej činnosti 2 006,65 € v mesiaci jún 2022.
DAROVACIE ZMLUVY 2021/2022
24.09.2021 ZR SOSGEMKE, o.z.
lehátko kozmetické nastaviteľné biele 2 ks
(1ks á 154,84 €)
PROJEKT VEOLIA 2021 - zamestnanecký
27.08.2021 grant - Nadácia VEOLIA SLOVENSKO
sedenie paletové
prístrešok 2 ks á 444,99
21.10.2021 RNDr. Jana Petkaničová
tabuľa keramická 2400y1200 mm 1 ks
21.12.2021 ZR SOSGEMKE, o.z.
panely reklamné 3 ks á 71,00 €
baner 1 ks
spolu:
Ing. Veronika Mentová, Ploské 209, 044 44
03.03.2022 Ploské
Gauč
Kreslo 2 ks
spolu:
01.03.2022 ZR SOSGEMKE, o.z.
Licencia ATF editor - multilicencia

309,68 €

2000,00 €
1179,99 €
889,98 €
305,00 €
213,00 €
186,55 €
399,55 €

50,00 €
40,00 €
90,00 €
74,20 €

V školskom roku 2021/2022 predstavovali dary celkovú hodnotu 3178,43 €.
Priebežné úpravy výdavkov rozpočtu počas roka 2021:

Úprava – VÝDAVKY - škola
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výdavky
program

0050300

0050300 0050300

0050300

0050300 0050300 0051300 0060100 0050700 0051100

funkčná klasifikácia
ekonomická klasifikácia

09223

09223

09223

09223

09223

09223

09223

09223

09223

09223

600-BV

600-BV

600-BV

600-BV

600

600

600

600

600

700

600

600

600

600

600

72G

1105

1P01

72A

52

11GG

3AC1

3AC2

1AC1

1AC2

ŠR

Europ.
soc.fond

ŠR

111-002 111-003

zdroj

vlastné
príjmy
normatívne nenormatívne KSK

dátum
schválený
21.12.20 rozpočet úprava

19.1.21

B1

5.2.21

B2

15.2.21

B3

20.5.21

B4

25.6.21
1.7.21
17.8.21
7.9.21

B5
B6
B7
B8

17.9.21

B9

30.9.21

B10

25.10.21

B11
B12

10.11.21

B13

11.11.21

B14

18.11.21

B15

23.11.20

B16

Projekt:
312011J196
projekt ESF
zostatok FP
z 2020
dofinancovanie
školy do minima
na osob.náklady

zostatok FP z
2020
Projekt:
312011J196
projekt ESF
nedoplatok
VEOLIA

1065200,00

24500,00 49700,00

B17

11.11.21

K1

25.11.21

B18

16.12.21

B19

10.12.21

B20

20.12.21

B21

21.12.21

B22

22.12.21

B23
spolu:

Projekt: ERASMUS
Projekt:
„Beauty vo vnútri
i navonok“
-projektová dok.
navýšenie
_zvýšené
energie a na
nutnú údržbu
budov, výška
príspevku podľa
žiakov v dennej
forme štúdia_
30€
materiálnotechnické
zabezpečenie
športovej činnosti
AsC agenda
dofinancovanie
ped.odbor.neped.
50€
COVID á
30€/zamestnanec
Projekt:
312011J196
projekt ESF
dofinancovanie
prevádzkových
nákladov na
odbory
Projekt:
312011J196
projekt ESF
odmeny 350 €
zamestnancom
škôl podľa čl. II
odst. KZ
vyššieho stupňa

2862,56

336,76

66053,56
377,18

6412,01

754,35

563,25

9575,19

1126,48

252,68

4295,60

505,37

336,76 20282,80

2386,20

9764,00
3008,00
484,00
1615,00
2000,00

290,00
2929,00
-10000,00
3375,00
1000,00

6111,00

8923,00

Projekt:
Spolu úspešnejší

23.11.21

Z
prostried. Europ.
KSK
soc.fond

účelový
dar

33158,00

OOPP-COVID
účelový darVEOLIA
program
na podporu
finančenj
gramotnosti
Junior Achieve

odchodné
zníženie počtu
žiakov
školský digitálny
koordinátor
mim.výsledky
žiakov
odmeny
zamestnancov
Čl. II KZ vyššieho
stupňa
odmeny pedag. a
odborným
zamestnancom
cieľ:stabilizácia
v reg. školstve

09223

168,42

učebnice
maturity

41-001 41-001 41-001

0051100

1050,00
12396,00

3000,00

7980,00

500,00
509,00
3008,00
1350,00

543,00

21057,00
1146228,00 13277,00 24500,00 128149,56

1050,00

2000,00
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509,00

500,00

290,00

3000,00

1361,53

2862,56

V roku 2021 škola začínala s rozpočtom zo ŠR vo výške 1 065 200,00 €.
Rozpočet vlastných príjmov pre SOŠ na začiatku roka vo výške 24 500 €.
V roku 2021 škola čerpala kapitálové prostriedky vo výške 2856,00 € na zákazku:
„Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav“ ,
súvisiacich s „Výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu
žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“
Kód výzvy.IROP-PO2-SC223-2021-68

maximálny finančný limit

: 3 000,00 € s DPH

Úprava – VÝDAVKY – projekt
Podpora celoživotného vzdelávania a rozšírenie odbornej kvalifikácie
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
2021
program

0051100 - PROJEKT

funkčná klasifikácia
ekonom ická klasifikácia
poskytnuté
zdroj

zdroj

Projekt 312011J196 spolu:

spolu výdavky

09223
600

600

600

Z prostried. KSK

Europ.soc.fond

ŠR

11GG

3AC1

3AC2

168,42

2862,56

336,76

11GG

1AC1

1AC2

1193,11

20282,8

2386,20

1361,53

23145,36

2722,96
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27229,85

Úprava – PRÍJMY škola a projekt
program

0050300

funkčná klasifikácia
ekonomická klasifikácia

09223

zdroj

09223

B3
B4
B9
B17
B20

B21
B22
spolu:

0051100

0051100

0051100

09223

09223

09223

09223

09223

300

300

300

300

300

300

72G

1105

72A

3AC1

3AC2

1AC1

1AC2

účelový
dar

Europ.soc
.fond

ŠR

Europ.soc
.fond

ŠR

Príjmy
spolu
400
Príjmové
fin.
operácie

24500,00 49700,00

zostatok FP z
2020
Projekt:
312011J196
projekt ESF
účelový darVEOLIA
Projekt: ERASMUS
Projekt:
312011J196
projekt ESF
dofinancovanie
prevádzkových
nákladov na
odbory
Projekt:
312011J196
projekt ESF

0051100

200-BP
vlastné
príjmy
KSK

schválený
rozpočet úprava

0050300

74200,00

66053,56
6412,01

754,35

2000,00

66053,56
7166,36
2000,00
12396,00

12396,00
9575,19

1126,48

10701,67

0,00

24500,00 62096,00

2000,00

0,00

4295,60
0,00 20282,80

505,37
2386,20 66053,56

4800,97
177318,56

Upravený rozpočet školy predstavoval k 31.12.2021 čiastku 1 346 733,41 €, z toho
z podielových daní na bežné výdavky 1 299 €.
Vlastné príjmy predstavovali 24 500 €, čerpanie k 31. 12. 2021 bolo vo výške
6 030,93 €.
Príjmy celkom k 31. 12. 2021 boli vo výške 43 102,47 €.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2021 v celkovej
výške 1 159 505,00 €.
Zostatok kapitálových výdavkov k 31. 12. 2021 predstavoval 144,00 €.
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Hospodárenie školy

Rozpočtová položka
610
620
630
z toho
631
632
z toho:
632001
632002
632003
632004
632005
633
634
635
636
637

Názov položky
MZDY A PLATY
POISTNE A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ
TOVARY A SLUŽBY

ZDROJ
Zo ŠR
Z podiel. daní Vlastné príjmy
641023,56
0,00
0,00
382544,13
0,00
0,00
132646,76
1299,00
6030,93

Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie

190,74
15016,21

0,00
0,00

0,00
0,00

Energie, voda a komunikácie
Vodné, stočné
Poštovné služby
Komunikačná infraštruktúra
Telekomunikačné služby

8937,28
3362,55
1923,87
68,42
724,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za prenájom
Služby

35295,71
369,94
228,20
40,00
81505,96

1009,00
0,00
0,00
0,00
290,00

69,97
0,00
0,00
0,00
5960,96

3290,55

0,00

0,00

1159505,00
0,00
1159505,00

1299,00
0,00
1299,00

6030,93
0,00
6030,93

640 BEŽNÉ TRANSFERY
600 VÝDAVKY SPOLU
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU
CELKOM

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 2021 škola mala účelovo určený finančný dar vo výške 2000 €.
PROJEKT VEOLIA 2021 - zamestnanecký grant - Nadácia VEOLIA SLOVENSKO určený na:
Vytvorenie zelenej vonkajšej učebne školy a oddychového kútika pre žiakov školy s paletovým
sedením. Miesto realizácie projektu: Vonkajšie átrium za budovou školy.

Pohľadávky a záväzky
Stav pohľadávok k 31. 12. 2021 predstavoval
čiastku
z toho: do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
Stav záväzkov k 31. 12. 2021 predstavoval čiastku
z toho: do lehoty splatnosti
po lehote splatnosti
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Vybrané ukazovatele 2021 – porovnanie s rokom 2020 (v €)
Ukazovateľ
Výnosy
Náklady
splátková daň z príjmov
Hospodársky výsledok
Ukazovateľ
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
prepočítaný
vo fyzických osobách
Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
k poslednému dňu štvrťroka
z toho
ženy
zamestnanci na kratší pracovný čas
Priemerný počet zamestnancov celkom
z toho: pedagogickí vr. MOV
odborní zamestnanci
nepedagogickí
Priemerná mesačná mzda celkom (v €)
z toho: pedagogickí vr. MOV
nepedagogickí
odborní zamestnanci

rok 2020

rok 2021

1 231 047,94

1 219 338,62

1 239 874,22

1 222 569,64

2,89

1,65

-8 823,39

-3 229,37

rok 2020

rok 2021

46,2

44,5

47,4

45

46

45

41

40

5

1

45,6

44,5

32,5

31,5

1

1

12

12

1371,42

1793

1509,19

50

1022,27

1101,7

1084,60

1119,70

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických
a koncepčných materiálov KSK
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK (v zmysle platného dodatku)
Názov aktivity

Dátum

Európsky Erasmus
deň na Gemerskej

24.6. 2022

Miesto

Organizátor

Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

Počet
zúčastnených
žiakov
Všetci žiaci
školy

Prínos

účastníci stáží v Krakowe,
Olomouci
a Splite odovzdali svoje zážitky
spolužiakom, prezentovali sa
formou prezentácií, ochutnávok,
výrobou kozmetických
prípravkov
Aktivity predmetovej komisie odborných predmetov kaderník, kozmetik, kozmetička a vizážistka,
kaderník - vizážista a vlasová kozmetika
Súťaž o zlaté
24.9.2021
Bratislava, Dom
ŠIOV,
1 žiak III. D
Podpora a vyhľadávanie
nožnice
kultúry Ružinov
Bratislava
KAD
talentovaných
Z: BODAN
a nadaných žiakov.
POP KSK 9.6
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Október –
November
2021

PPV KAD

06.10.2021

PPV Kozmetik

15.10.2021

PPV Kozmetik

„ Spolu to
zvládneme“
POP KSK 9.6

19.11.2021

PPV Kozmetik

Medzinárodný deň
tolerancie (16.11.)
zameraný na
podporu ľudských
práv a kultúry
tolerancie medzi
mladými ľuďmi.

16.11.2021
18.11.2021

PPV Kozmetik

27.3. –
9.4.2022

Krakow, Split,
Olomouc

Koruna kreativity
POP 9.6
„Spoznajme samých
seba“
POP KSK 9.5
„ Krása zo špajze“
POP KSK 11.14

POP KSK 9.7
Medzinárodná
stáž Erasmus+

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: ŠTAD
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB,
JAR
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB

1 žiačka II.D
KAD
1 žiačka III.D
KAD

Podpora a vyhľadávanie
talentovaných
a nadaných žiakov.

7 žiačok
I.A KOZ

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB

6 žiačok
IV.A KOZ

Spoznávanie samých seba
formou
psychologických cvičení, hier.
Podporovanie sociálneho
rozvoja
žiakov prvého ročníka.
Príprava masiek z domácich
surovín.
Poznávať účinné látky v
maskách,
ich vhodnosť použitia
na jednotlivé
typy pleti.
Zvládanie stresových situácií
v končiacom ročníku formou
dotazníka.

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: HAN
KSK
Z: BODAD,
STAD, PLA

5 žiačok III.A
KOZ
7 žiačok IV.A
KOZ

7 žiačok
II.A KOZ
7 žiačok
III.A KOZ
6 žiačok
IV.A KOZ

49 žiakov
odborov KAD,
VLK, KOZ,
POP KSK 8.3
KOZ – VIZ,
KAD a VIZ
Župné mestečko20.5.2022
Košice, Hlavná
III.I 2 žiačky
župne dni pod
ulica
viz
záštitou KSK
II.A 4 žiačky
kav
I.NSA 1 žiačka
III.A – 1 žiak
III.D – 1 žiak
Aktivity predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a telesnej výchovy
Zbierka 1 euro pre
28. 2. 2022 SOŠ beauty
SOŠ beauty
pre všetkých
Ukrajinu
až 4. 3.
služieb
služieb, FER
žiakov,
2022
učiteľov
a zamestnancov
školy
Modlitba za mier na
2.3.2022
SOŠ beauty
SOŠ beauty
80 žiakov
Ukrajine a vo svete
služieb
služieb, FER
a učiteľov
školy
Výstava o živote
11. 4. 2022 Synagóga na
SOŠ beauty
I.I – 12 ž
a diele Edity
Zvonárskej ulici v služieb, FER
a III.A – 13 ž
Steinovej
Košiciach
Cudzojazyčná
15.6.2022
Panta Rhei,
SOŠ beauty
II.I – 9 ž.
literatúra – ruský
Košice
služieb, BLA
jazyk – exkurzia
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Vodca – film o tolerancii a
vplyve
osobu učiteľa na mladých ľudí
3. – 4. ročník odbor KOZ.
Diskusia o odlišnosti medzi
nami
a tolerovaní sa navzájom.
Získavanie medzinárodných
skúseností,
zvyšovanie možnosti uplatnenia
na trhu
práce v rámci EÚ
Prezentácia jednotlivých
študijných a
učebných odborov našej školy

Pomoc utečencom

Duchovná pomoc pre ľudí,
ktorí to
potrebujú
Oboznámenie žiakov
o významných
osobnostiach
Orientácia a rozvoj poznania
súčasnej
ruštiny –pre potrebu
medzinárodnej

Za pamiatkami
UNESCO Kežmarok
- exkurzia
Historické pamiatky
mesta Košice exkurzia

15.6.2022

Kezžmarok

SOŠ beauty
služieb, LIP

15 žiakov

27.6.2022

Historické
centrum mesta
Košice

SOŠ beauty
služieb, BLA

2. D trieda

Intersport, A3 –
športové predajne –
exkurzia
Návšteva Mestského
parku mesta Košice

28.6.2022

Predajňa
Intersport

SOŠ beauty
služieb, BLA

2. D trieda

28.6.2022

Mestský park
Košice

SOŠ beauty
služieb, MAR,
JAN

2.A – 22 ž.

Capricorn – športové
potreby - exkurzia

29.6.2022

Pradajňa
Capricorn

SOŠ beauty
služieb, BLA

2. D - trieda

Návšteva
Východoslovenského
múzea

29.6.2022

Východoslovenské
múzeum v
Košiciach

SOŠ beauty
služieb, MAR,
JAN

2.A – 22 ž.

Aktivity predmetovej komisie matematiky, informatiky a ekonomiky
september
SOŠ beauty
SOŠ beauty
Rozbehni sa!
2021 –
služieb Gemerská
služieb
Academy
apríl 2022
1, Košice
Gemerská 1,
Košice Z: PET,
LIP, MIH

III. A, III. D,
IV. A, IV. I, II.
NSA

Viac ako peniaze,
JA Slovensko

október
2021 – jún
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

JA Slovensko,
z: PET, JAC

III. I – 16
žiakov

Etika v podnikaní,
JA Slovensko

október
2021 – jún
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

JA Slovensko,
z: PET

II. I – 6 žiakov
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komunikácie a orientáciu
vo svete.
Účasť na Festivale študentských
remesiel v Kežmarku
Spoznanie najhodnotnejších
objektov
stredovekého námestia mesta
Košice
Spoznanie športových potrieb
pre
zábavu a relax.
Oboznámiť žiakov so
zaujímavosťami a historickými
súvislosťami objektov
v Mestskom parku.
Spoznanie športových potrieb
pre zábavu
a relax.
Prínosom výstavy Dary a
darcovia
bolo poukázať na ušľachtilý čin
darovania a jeho dôležitosť,
ktorý
sprevádza múzeum od jeho
počiatkov.
Program učí žiakov podnikavosti.
Naučili sa rozpoznávať nové
nápady
a posudzovať ich potenciál,
vytvárať
biznis modely a vylepšovať
ich tipmi
od zákazníkov. Žiaci pracovali
v programe pod vedením
učiteľov.
Žiaci absolvovali centrálny
vstupný test.
Počas školského roka sa
vzdelávali
pomocou online učebnice, ktorá
je
uvedená na stránke JA
Slovensko.
Cieľom je rozvoj znalostí
z finančnej
gramotnosti. SŠR 7.7
V júni absolvovali výstupný test.
Výsledky žiakov sa výrazne
zlepšili.
Pri úspešnosti 75 % získali
certifikát
8 žiakov.
Tento program prebúdza
aktívny záujem
žiakov o vnímanie etických
hodnôt,

podnecuje diskusiu o platnosti
univerzálnych etických
princípov a
hodnôt bez ohľadu na rasu či
národnosť.
SŠR 7.7
Dve žiačky triedy sa zúčastnili
súťaže
Vedieť sa správne rozhodnúť s
prípadovou štúdiou Peniaze vs,
príroda.
Online učebnica
ekonómie
a podnikania, JA
Slovensko

október
2021 – jún
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

JA Slovensko,
z: JAC

I. NSA – 12
žiakov

Zručnosti pre
úspech, JA
Slovensko

október
2021 – jún
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

JA Slovensko,
z: PET

III. I – 5 žiakov

Panely finančnej
gramotnosti

október –
november
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

-

Voda nad zlato

október
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

KSK, z: JAC

III. I OaP – 4
žiaci
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Žiaci absolvovali centrálny
vstupný test.
Počas školského roka sa
vzdelávali
pomocou online učebnice,
ktorá je
uvedená na stránke JA
Slovensko.
Cieľom je rozvoj znalostí
z ekonómie,
základov podnikania, finančnej
gramotnosti.
SŠR 7.7
Výstupný test zvládli úspešne
12 žiaci.
Žiaci získali zručnosti v oblasti
komunikácie, prezentácie,
sebaprezentácie aj prácu v tíme.
Rozvíjali základné zručnosti
pre
zamestnateľnosť a proaktívny
prístup
k rozvoju podnikavosti, vlastnú
prácu,
schopnosť riešiť problémy,
identifikovať, navrhnúť a
rozvíjať svoj vlastný nápad.
SŠR 7.7
Žiačky sa zúčastnili súťaže
Môj projekt
s biznisom Klíma doma.
Pre nedostatok súťažiach však
bola zrušená.
Na druhom poschodí sú
vystavené
postery s témou finančnej
gramotnosti.
Sú upevnené v klipových
rámoch.
Žiaci sú touto formou
vzdelávaní a
motivovaní k finančnej
zodpovednosti.
SŠR 7.7
Krajská súťaž tímov
stredoškolákov
podnecujúca rozvoj ekoinovácií,
podnikavosti, riadenia projektu.

Kabelka stále inak
– grafická úprava –
photoshop

október
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: KER

IV. I 12 žiakov

Deň zdravej výživy
– Hodnota pH
potravín

október
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

I. A, III. D – 46
žiakov

Riešenie otázok adaptácie
na klimatickú
zmenu, obnovy poškodenej
krajiny
najmä nevhodnými
vodozádržnými
opatreniami. Žiačky postúpili
do finále
piatich tímov s projektom dvoch
dažďových záhrad ako súčastí
vonkajšej
ekoučebne a zvíťazili. SŠR 7.7
Dažďové záhrady boli
vybudované
dobrovoľnou prácou žiakov
a učiteľov.
Žiaci získali praktické zručnosti
Pri tvorbe úpravy kabelky,
aplikovali
modelke rôzne varianty,
ktoré samé
vytvorili. Zvládli jednotlivé
nástroje
editora na úpravu fotografií,
využili
ich pri vzniku návrhov.
Žiaci spracovali vedomosti
z APC do
posterov. Zistili, ktoré potraviny
sú
pre človeka vhodné – zásadité
pH.
Uvedomili si, že čipsy, koly a
sladkosti

Spolu úspešnejší

október –
december
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Tvorba
vzdelávacích
objektov v učebni
85

október
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Fotenie tried

október
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
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SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: KOR
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

II.A, IV.A – 12
žiakov

SOŠ beauty
služieb

všetci

-

sú v kyslom spektre.
SŠR 7.5, POP KSK 8.13
koordinátor projektu

V učebni finančnej gramotnosti
je
na stene biznis strom,
motivačný panel
podnikania, myšlienková mapa
rodinného rozpočtu a
komponenty
osobného rozpočtu. Žiaci sa
oboznamujú s činiteľmi, ktoré
ovplyvňujú tvorbu
podnikateľského plánu,
sú motivovaní
k finančnej zodpovednosti,
motivácii
k podnikaniu. SŠR 7.7
Pamiatku na študentské časy a
kamarátov zabezpečujeme

1, Košice

Gemerská 1,
Košice Z: MIH

Načo bolo treba
presne rysovať

8. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: JAC,
PET, KER

III. D, I. NSA,
II. I – 51
žiakov

Načo žijú lišajníky
a čo nám
prinášajú?

10. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

I.A – 24 žiakov

Genetika na
kolesách

10. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Z: KER, JAC
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

II. I, III. D – 35
žiakov
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formou
fotografií. Nebolo tomu inak
aj tento
školský rok. Celé triedne
kolektívy
sa zvečnili na školskom dvore.
POP KSK 9.6
Asi každý z nás na základnej
škole
rysoval trojuholníky a kružnice.
A niektorí si možno kládli
otázku,
na čo to mimo školy môže byť
dobré.
Žiaci sa dozvedeli načo
potreboval
presné rysovanie Ján Botto,
oboznámili
sa s gotickou kružbou a prácou
leteckého navigátora z druhej
svetovej
vojny.
Huby sú hnacím motorom
rozkladu
organického materiálu v pôde,
odpadu,
zúčastňujú sa na mineralizácii a
humifikačnom procese, ako aj
na rozklade mŕtveho dreva.
Prispievajú k obohacovaniu
ekosystémov o dusík,
ovplyvňujú ich
vodný režim a klímu.
Sú dôležitým
zdrojom potravy sobov, veveríc,
hlodavcov, gaziel, ale aj
chrobákov
či mravcov. V neposlednom rade n
slúžia ako bioindikátory
znečistenia
ovzdušia, klimatickej zmeny,
intenzity
využívania krajiny, zmeny
stanovíšť
i fragmentácie biotopov. Tieto
skutočnosti si ozrejmili aj naši
žiaci
na online workshope.
Na výskum mnohých bunkových
procesov sa používajú rôzne
modelové
organizmy. Medzi známe
modely patrí
hrach siaty (Pisum sativum),
ktorý
vo svojej práci použil Johann
Gregor
Mendel a vďaka ktorému sa mu
podarilo
definovať zákony dedičnosti.

E-testovanie
NÚCEM

11. 10.
2021, 13.
10. 2021,
18. 10.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: KER

III. A, III. I –
38 žiakov

Oxytocín – hormón
lásky

8. - 12. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: JAC,
PET, HAN,
KOL

I. A, II. A, II. I,
III. A, III. I, I.
NSA – 150
žiakov

Pravda alebo hoax?

8. - 12. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: JAC,
KER

I. A, II. D – 46
žiakov

Ako fungujú PCR
testy na COVID?

8. - 12. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
HAN

I. A – 24
žiakov
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Žiaci sa oboznámili
s postupným
rozvojom genetiky a používaním ď
organizmov.
V teste z čitateľskej gramotnosti
a
kritického myslenia sa
u stredoškolákov
pilotne overovala kompetencia
kriticky
myslieť, t. j. ich schopnosti
prijať,
spracovať, vyhľadávať a
sprostredkovať
informácie, rozlíšiť podstatné
informácie
od nepodstatných, ale aj
identifikovať
chyby, protirečenia a
dezinformácie
nachádzajúce sa vo
východiskových
textoch. Žiaci vypracovali úlohy
na hodinách informatiky.
Oxytocín je považovaný
za hormón
lásky a pozitívnych emócií.
Zodpovedá za dôležité
fyziologické
funkcie v našom tele, sprevádza
nás
pri narodení a ovplyvňuje naše
telo a
myseľ. Prednášku žiakov
veľmi zaujala,
pretože sa týkala začiatkov
partnerských
vzťahov.
Výstava priblížila žiakom
zaujímavé
fakty o hoaxoch, ich jednotlivé
znaky,
možnosti ako ich rozoznať a
dôsledky,
ktoré môže mať ich šírenie.
Zároveň obsahuje
najpopulárnejšie
pandemické medicínske hoaxy
a ich
vyvrátenie. Podujatie bolo
organizované
online formou.
Prednáška bola zameraná na
fungovanie
metódy real-time RT-PCR,
ktorá sa
používa na testovanie vzoriek
na
prítomnosť koronavírusu
SARS-CoV-2?

Prečo je nám dobre
tam, kde sme?

8. - 12. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET,
HAN, LIP

II. I, III. A, III.
I – 51 žiakov

iBobor celoslovenská
informatická súťaž

10. – 11.
11. 2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: KER

III. D, I. NSA,
I. A, I. D – 77
žiakov

Finančná akadémia

9.11. 2021,
16. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

IV. A, IV. I –
38 žiakov

Veda je zábava

11. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET,
KER

I. A, I. D, I. I –
62 žiakov
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Prednáška bola dostupná
na youtube
kanáli.
Človek je tvor veľmi zvedavý,
a preto
rád skúma svoj svet pod vodou,
vysoko
v horách ba dokonca aj vo
vesmíre.
Pôsobenie rôznych fyzikálnych
faktorov
v rôznych prostrediach našich
žiakov
zaujalo.
Hlavným cieľom súťaže je
podporiť
záujem o informačné a
komunikačné
technológie. Iniciuje v
študentoch
využívanie IKT, posmeliť ich v
intenzívnejšom a kreatívnejšom
používaní moderných
technológií
pri učení sa. Naši žiaci súťažili
v kategóriách Juniori (24) a
Seniori (35).
Vzdelávací cyklus Finančná
akadémia
je určený pre študentov
stredných škôl
a jeho cieľom je viesť mladých
ľudí
k väčšej finančnej zodpovednosti.
Študenti sa dozvedia, ako
správne
pracovať s peniazmi.
Zaujímavou cestou dostanú
návod,
ako robiť správne finančné
rozhodnutia
ešte skôr, ako dostanú do rúk
svoju
prvú výplatu.
SŠR 10. POP KSK 12.
Naši prváci mali možnosť
experimentovať s domácimi
surovinami – sóda, ocot, mlieko, p
farby, olej.
Pokusmi budú môcť doma
spestriť
napr. oslavu narodenín.
Samozrejme,
priebeh chemických reakcií sme
žiakom
náležite vysvetlili. mladých ľudí
podnietiť k aktivite a
zážitkovému
vzdelávaniu. Prostredníctvom
pokusov a interaktívnych ukážok

Veľké „malé“
objavy

8. 16. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: LIP

I. I, II. A – 30
žiakov

Čo potrebujem
vedieť o financiách.

november
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

všetci

Aká je tvoja
digitálna stopa?

november
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: KER

všetci

Sieť komplimentov

november
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

IV. A – 21
žiakov

Svet vôní

november
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Z SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice: PET

-
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chceme ukázať,
že za všetkými javmi okolo nás
a dejmi
v prírode sú vedecké vysvetlenia
a princípy. SŠR 7.6
V každodennom živote sa
stretávame
s „malými“ objavmi, ktoré nám
uľahčujú život. Úlohou žiakov
bolo
vypracovanie projektu
s uvedenou témou.
Znamenalo to, vybrať predmet
bežnej
dennej potreby, nájsť históriu
jeho
vzniku a formy modernizácie
vzhľadom
na súčasné technológie.
Žiaci našej školy majú možnosť
pozrieť
si výstavu plagátov a žiackych
prác
s témou finančnej a
podnikateľskej
zručnosti. Výstava je
v priestoroch
chodby na 2. poschodí.
SŠR 10. POP KSK 12.
Už prvé kliknutie na internet
zanecháva
stopu. Túto skutočnosť si
neuvedomujú
mladí ľudia. Nechránia si svoje
súkromie, čím vytvárajú priestor
pre ich kyberšikanovanie.
Žiaci sa zúčastnili
workshopu, a zároveň majú
možnosť
pozrieť si postery pri učebni
informatiky.
Ako často hovoríme
komplimenty?
Ako často ich ľudia hovoria
vám?
Keď si hovoríme komplimenty,
vyjadrujeme radosť, obdiv,
súhlas,
priateľstvo, obdiv a rešpekt.
Žiaci sa naučili, ako vytvárať
komplimenty. Prispelo to aj
k pozitívnej
atmosfére v triede.
POP KSK 9.6
Vytvorenie prezentačnej
nástenky
s témou vôní, ktorá sa viaže
na budúcu
profesiu žiačok našich odborov.
POP KSK 9. 14

Finančná akadémia

9. 11.
2021, 16.
11. 2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

IV. A, IV. I –
40 žiakov

Finančná
olympiáda

2. 2. 2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

III. I – 16
žiakov

Virtuálny kaderník
a vizážista

február –
marec
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: KER

III. D -19
žiakov

Oj, Slovensko naše

marec
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

všetci

IT FITNESS Test
2022

máj – jún
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
KER, PET,
JAC

všetci
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Vzdelávací cyklus Finančná
akadémia
je určený pre študentov
maturitných
ročníkov a jeho cieľom je
viesť mladých
ľudí k väčšej finančnej
zodpovednosti.
Zaujímavou cestou dostávajú
návod,
ako robiť správne finančné
rozhodnutia
ešte skôr, ako dostanú do rúk
svoju
prvú výplatu.
Finančná olympiáda ponúka
stredoškolákom možnosť
otestovať a
porovnať si úroveň svojej
finančnej
gramotnosti, a zároveň získať
atraktívne
výhry pre seba i pre svoju školu.
Žiaci pri vypracovaní testu
mohli
používať dostupné pomôcky.
Vyplnením
testu si rozšírili svoje vedomosti
v tejto oblasti.
Žiaci virtuálne nasimulovali
svoj účes
z krátkych, polodlhých a
dlhých vlasov
pre seba a pre zvoleného klienta.
Zmenili aj celkovú vizáž.
Získali
praktické zručnosti pri práci
s aplikáciou
virtuálneho kaderníka.
23. január je dňom patriotizmu.
Ruku na srdce, Slováci –
záleží vám
na národnej hrdosti?
Nedá sa poprieť,
že žijeme v ére vlastenectva a
ako sú
na tom naši žiaci? Veríme,
že originálna
mapa Slovenska prispeje
k zvyšovaniu
národného povedomia nielen
u žiakov.
IT Fitness Test 2022 bol
po prvýkrát
dostupný v 5 jazykoch.
Do testovania
sa zapojili všetky krajiny V4.
Samozrejme, nechýbali medzi
nimi aj
naši žiaci. Po absolvovaní testu

Leto s matematikou

8. 6. 2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

druhé ročníky –
12 žiakov

Letná matematika

17. 6. 2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice SOŠ
beauty služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET

prvé ročníky –
16 žiakov

Ekologickejšie
chodby – grant
VSE

máj

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
KER, PET

-

Projekt SPPoločne
pre komunity Klimatická záhrada
= živá učebnica

jún 2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET,
JAC

-

Rozbehni sa!
Academy

september
2021 –
apríl 2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z: PET,
LIP, MIH

III. A, III. D,
IV. A, IV. I, II.
NSA – 56
žiakov

SOŠ beauty

8. ž.,

Aktivity predmetovej komisie odevného dizajnu
Webinár v rámci
10.11.2021 SOŠ beauty
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získali
certifikát s vyhodnotením
všetkých
oblastí. Tí, ktorí dosiahli viac
ako 50 %
úspešnosť, postúpili
do žrebovania
o hodnotné ceny. Súťaž trvá
do konca júla.
Žiaci riešili úlohy s nadšením,
čím
sme splnili cieľ popularizácie
matematiky. Vyskúšali si aj
formu
riešenia problému vo dvojiciach.
Naši prváci si zmerali sily
v riešení
matematických hlavolamov.
Pracovali
vo dvojiciach, takže každý
svojimi
vedomosťami prispel
k správnemu
výsledku. Zadania mali
pripravené
formou prezentácie.
Z grantu VSE sme vymenili
svietidlá
na našej škole za „ledkové“.
Chodby
sú jasnejšie a krajšie, a hlavne
šetria
el. energiu.
Získali sme grant na premenu
školského
dvora na klimatickú záhradu.
Obohatíme
túto časť o jazierko za účelom
vytvorenia vodného biotopu,
postavíme hmyzie hotely,
vyvýšené
zeleninové záhony, vysadíme
ďalšie
ovocné dreviny a opeľovače na
prilákanie včiel a ďalšieho
hmyzu.
https://www.youtube.com/watch?v
Program učí žiakov
podnikavosti.
Naučili sa rozpoznávať
nové nápady
a posudzovať ich potenciál,
vytvárať
biznis modely a vylepšovať ich
tipmi
od zákazníkov. Žiaci pracovali
v programe pod vedením
učiteľov.
Rozvoj vedomostí – prepojenie

Týždňa vedy
a techniky –
Komentovaná
prezentácia na tému
OXYTOCÍN –
hormón lásky, ale aj
liečby
Festival
študentského remesla
– módna prehliadka
kolekcií žiačok ODI

10.06.2022

služieb Gemerská
1, Košice

služieb
Gemerská 1,
Košice z: GUN

II.I, KOZ-VIZ

na
preberané učivo o endokrinných
žľazách,
predmet ZDR

Kežmarok

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice z:
KOR, GUN,
VAR

7. ž.,
II.A

Rozvoj praktických zručností
v nácviku
módnej prehliadky,
samostatnosť žiakov,
prepojenie jednotlivých časti
tvorby
vizáže, prezentácia žiakov

Školský
psychológ
Mgr. Jarná

62 žiakov
(I.A, I.D, I.I)
KaV, KOZ,
KAD, VIZ

Uľahčenie adaptácie
na stredoškolské
prostredie, vytvorenie priestoru
na
vzájomné spoznanie sa žiakov
Osvojenie efektívnych spôsobov
učenia,
mnemotechnických pomôcok,
tipy ako
pracovať s trémou
Vytvorený pracovný list
pre žiakov,
rozšírenie poznatkov o triedení
odpadu,
a ako predchádzať vzniku
odpadu

Školský psychológ a výchovný poradca
Teambuildingové
Prvá
SOŠ beauty
aktivity
polovica
služieb Gemerská
septembra
1, Košice
2021
Zvládni maturitu,
prekonaj stres

Marec/apríl
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Školský
psychológ
Mgr. Jarná

41 žiakov
(IV.A, IV.I,
II.NSA)

Ekoaktivita Ako
triediť odpad

6.11.10.2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Školský
psychológ
Mgr. Jarná a 3
žiačky I.NSA

Profi orientácia
diagnostika

22.23.11.2021

Online ZOOM

Psychológ
Mgr. Pinková
z CPPPaP
Zuzkin park

Profi orientácia
individuálne
konzultácie

15.16.2.2022

Online ZOOm

Psychológ
Mgr. Pinková
z CPPPaP
Zuzkin park

228 žiakov
13 tried
KOZ
KaV
KAD
VIZ
OaP
ODI
VLK
13 žiakov
(IV.A, IV.I,
II.NSA)
KaV
VIZ
ODI
VLK
13 žiakov
(IV.A, IV.I,
II.NSA)
KaV
VIZ
ODI
VLK

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice
SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Z: BAL –
koordinátor
prevencie
Z: BAL –
koordinátor
prevencie

III. A, , I. D , I.
A, I. I, II. A, II.
I, - 90 žiakov
250 – všetci
žiaci školy

Spolupráca žiakov a učiteľov

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Z: BAL –
koordinátor
prevencie

80 žiakov
2. a š. ročníky
+ nadstavba

Poskytnuté materiály a
odporúčania,
čo robiť pred vycestovaním

Koordinátor prevencie
Úprava a vytvorenie
September
Zelenej oázy na
2021
školskom dvore
Enviromentálna
Sept. – okt.
výchova :
2021
starostlivosť o zelenú
oázu na školskom
dvore
Obchodovanie s
Október
ľuďmi
2021
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Získanie informácií
o osobnostnej
typológií, usmernenie
pri ďalšom
kariérovom rozhodovaní
Získanie informácií
o osobnostnej
typológií, usmernenie
pri ďalšom
kariérovom rozhodovaní

Budovanie pozitívneho prístupu
k okoliu
v ktorom žijeme – nachádzame
sa

do zahraničia za prácou
HIV nie je AIDS

20.10.2021
16.
a 18.12.
2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Škodlivosť fajčenia
a pitia alkoholu

4.4., 11.4.,
13.4.2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Odborná prednáška
a testy: Šikana

20. a 21.4.
2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Kyberšikana

18.5.2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Nesprávne
návyky
v stravovaní,
zdravý životný
štýl.

jún 2021

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Čo priniesli noviny
20.1. 2022
SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Myšlienkové mapy

24.3. 2022

SOŠ beauty
služieb Gemerská
1, Košice

Vedomostné kvízy

16.6. 2022

SOŠ beauty
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Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
školský
koordinátor
prevencie
Mgr. Ballayová
+ psychológ
Mgr. Vanická
z CPPPaP
Zuzkin park
Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
školský
koordinátor
prevencie
Mgr. Ballayová
Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
školský
koordinátor
prevencie
Mgr. Ballayová
Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
školský
koordinátor
prevencie
Mgr. Ballayová
+ psychológ
Mgr. Vanická
z CPPPaP
Zuzkin park
Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
šk.koordinátor
prevencie
Mgr.Ballayová,
učitelia ZDR
a triedni
učitelia

87 žiakov
(IV.A, IV.I)
KaV
KOZ
VIZ
ODI
II.A, I.NSA,
I.D

Rozšírenie poznatkov
o víruse HIV
a ochorení AIDS

57 žiakov
(I.A, I.D, I.I)
KOZ
KaV
KAD
VIZ

Dôsledky konzumácie alkoholu
a
fajčenia v mladistvom veku,
dotazníkové zmapovanie počtu
fajčiarov

1. a 2. ročníky
80 žiakov

Neschovávajme sa, riešme
problémy
otvorene, žiadajme o pomoc,
keď to potrebujeme

I.I, I.A, III.A
54 žiakov

Poznať možnosti právnej
ochrany
pred šikanovaním na internete

1., 2. a 3.
ročníky

Ktoré potraviny sú pre človeka
vhodné
– zásadité pH. Uvedomili si, že
čipsy,
koly a sladkosti sú v kyslom
spektre.

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z: KOP

17 žiakov -

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z: KOP
SOŠ beauty

12 žiakov

Vyhľadávanie a práca s textom –
online noviny, porozumieť
čítanému
textu a vedieť ho prezentovať
vlastnými
slovami
Myšlienkové mapy vytvárané
na základe
čítaného textu – podpora
komunikácie,
tvorivosti, efektívneho učenia
Podpora kritického myslenia,

15 žiakov

služieb Gemerská
1, Košice

služieb
Gemerská 1,
Košice
Z: KOP

viem,
rozumiem, chápem?

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít
Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
zúčastnených
žiakov
všetky triedy

Prínos

Európsky
týždeň športu

23.- 30.9.2021

SOŠ beauty
služieb

SOŠ beauty
služieb, BLA,
BAL

Lyžiarsky kurz

7.3.2022 –
11.3.2022
13.06, 16.06, a
17.06. 2022

SOŠ beauty
služieb, BLA,
BAL
SOŠ beauty
služieb, BLA,
BAL

30 ž. – 1.
ročníkov

Kurz
pohybových
aktivít
v prírode

Lyžiarske
stredisko
Jahodná
okolie Košíc

110 ž. - 1.
ročníkov- 1.A,
1.I, 1.D

Naučiť sa
poznatky 1.pomoci,
ochrana prírody,
civilná ochrana

Kurzov na
ochranu života
a zdravia

13.06, 16.06, a
17.06. 2022

okolie Košíc

SOŠ beauty
služieb, BLA,
BAL

žiaci - III.A,
III.D a III.I

Naučiť sa
poznatky 1.pomoci,
ochrana prírody,
civilná ochrana

Motivácia
k aktívnej účasti na
športových
aktivitách
a zdravému
životnému štýlu
Naučiť sa lyžovať,
zdokonaliť sa

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor

Počet
Prínos
zúčastnených
žiakov
Aktivity predmetovej komisie odborných predmetov kaderník, kozmetik, kozmetička a vizážistka,
kaderník - vizážista a vlasová kozmetika
„Spoluprácou ku
29.09.2021
SOŠ beauty
Obroda
6 žiačok
Prednáška o sklenených pilníkoch,
kvalitnej výuke“
služieb,
Technology
I.A KOZ
ich výrobe a správnom používaní.
Gemerská 1,
s.r.o. Ing.
10 žiačok
KE
Zeráková Soňa
I.A KAV
Z: KEB, PLA,
NOV, RUZ
Odborné
01.10.2021
SOŠ beauty
AB academy,
15 žiačok
Odborné školenie na používanie
školenie:
služieb,
J. Krutková,
IV.A KOZ,
dermarolleru a získanie certifikátu
Ošetrenie pleti
Gemerská 1,
SNV
KAV
k správnemu používaniu.
dermarollerom
KE
Z: KEB, RUZ,
NOV
Previerky
11.10.2021
PAX VIZ
SOŠ beauty
II.I VIZ 12
Preverovanie teoretických vedomostí
zručnosti –
služieb
žiakov
a praktických zručnosti
Diagnostika typu
Gemerská 1
pleti
Z: BODAD
Previerky
18.10.2021,
PPV KAV
SOŠ beauty
18 žiakov
Overenie nadobudnutých zručností
zručnosti 19.10.2021
kad
služieb
II.A KAV
Ondulácia
Gemerská
železom
Z: PETR, IVA
s konečnou
úpravou
Previerky

19.10.2021

PAX VIZ

SOŠ beauty
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III.I VIZ

Preverovanie teoretických vedomostí

zručnosti –
Hlboké čistenie
Previerky
zručnosti –
Klasická masáž
tváre a dekoltu
Previerka
zručnosti

21.10.2021

PAX VIZ

22.10.2021

PPV KAD

Halloween

25.10.2021

PAX VIZ

Halloween

26.10.2021

PAX VIZ

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
L´oreál
profesional

26.10.2021

PPV KAV
kad

Halloween

27.10.2021

PAX VIZ

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
Barber

27.10.2021

PPV KAV
kad

„Strašidlá v nás“

27.10.2021
4.11. 2021
8.11. 2021

PPV KOZ

Tematická úprava
vlasov a líčenie
vo farbách na
tému Halloveen

4.11.2022

PPV KAV viz

Halloween

4.11.2021

PAX VIZ

služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: BODAN,
ŠTAD
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD,
AND
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD,
AND
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PETR,
PLA, NOV

11žiakov

a praktických zručnosti

IV.I VIZ 16
žiakov

Preverovanie teoretických vedomostí
a praktických zručnosti

19 žiakov
II.D KAD

Žiaci si preverili svoje zručnosti
a vedomosti pri vytváraní
spoločenských účesov.

II.I VIZ 10
žiakov

Rozvoj kreativity a fantázie žiakov

III.I VIZ 12
žiakov

Rozvoj kreativity a fantázie žiakov

KAV
II.A 20
žiakov

Oboznámenie žiakov s farbiacimi
systémami firmy L´oreál profesional.

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD,
AND
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PETR
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB

I.I VIZ 18
žiakov

Rozvoj kreativity a fantázie žiakov

KAV
I.A – 20
žiakov
Z: PLA,
NOV
8 žiačok
I.A KOZ
6 žiačok
III.A KOZ
6 žiačok
IV.A KOZ
9 žiačok II.A
KOZ

Žiakom bol prezentovaný pánsky strih
a úprava brady.

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD,
AND

KAV
III.A – 5
žiakov
IV-A – 5
žiačok
IV.I VIZ 16
žiakov

Rozvoj kreatívneho myslenia,
kooperácia pri vytváraní prác
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Rozvoj kreatívnej tvorby v danom
odbore na danú tému.

Rozvoj kreativity a fantázie žiakov

Tematická úprava
vlasov a líčenie
vo farbách na
tému Halloveen

5.11.2022

PPV KAV viz

Previerka
zručnosti

9.11.2021

PPV KAD

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
L´oreál
profesional

19.11.2021

PPV KAV
kad

Previerky
zručnosti –
Diagnostika pleti

29. -30.11.
2021

PPV KAV viz

Previerky
zručnosti –
Starostlivosť o
ruky a nechty

1.12. a 8.12.
2021

PPV KAV viz

Seminár BCN
Prebiotics
ošetrenie

08.12.2021

Online
školenie

Previerky
zručnosti Spoločenský účes

09.12.2021

PPV KAV
kad

Školenie
Mezoterapia –
transdermálna
elekrotoporácia

10.12.2021

Online
školenie

Tematická úprava
vlasov a líčenie
vo farbách na
tému Fantazijné
zimné líčenie
ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
L´oreál
profesional

13.12.2022
14.12.2022

PPV KAV viz

15.12.2021

PPV KAV
kad

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: BODAN,
ŠTAD
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PRT, PLA,
NOV

KAV
III.A – 4
žiačky
IV-A – 4
žiačky
15 žiakov
III.D KAD

Rozvoj kreatívneho myslenia,
kooperácia pri vytváraní prác

KAV
III.A, IV.A 20 žiakov
Z: PLA,
NOV

Oboznámenie žiakov s farbiacimi
systémami firmy L´oreál profesional.
Farbenie vlasov oxidačnou farboupraktická činnosť.

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PLA, NOV
Kvalifikovaná
lektorka
školenia
v oblasti
kozmetiky
Katarína
Molnárová
Perlacosmetic
Z: RUZ, KEB
SOŠ beauty
služieb
Gemerská
Z: PTR
Kvalifikovaná
lektorka
školenia
v oblasti
kozmetiky
Katarína
Molnárová
Perlacosmetic
Z: RUZ, KEB
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: NOV
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z:PTR

KAV
II.A - 18
žiakov

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti starostlivosti o pleť,
správne určenie stavu pleti

KAV
I.A - 18
žiačok

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti starostlivosti o ruky a nechty

8 žiačok I.A
KOZ

Prezentácia na oboznámenie s líniou
španielskej medicínskej kozmetiky
Institúte BCN Prebiotics jej pôsobením
na pleť, protokolom ošetrenia.

10 žiakov
III.A KAV

Overenie nadobudnutých zručností

5 žiačok
III.A KOZ
4 žiačky
IV.A KOZ

Prezentácia španielskeho neinvazívneho
prístroja na mezoterapiu Mesolux od
spoločnosti Sisneo Bioscience.

KAV
II.A – 20
žiačok

rozvoj kreatívneho myslenia,
kooperácia pri vytváraní prác

KAV
I.A – 16
žiačok

Oboznámenie žiakov s farbiacimi
systémami firmy L´oreál profesional.
Farbenie vlasov oxidačnou farboupraktická činnosť.

- 48 -

Žiaci si preverili svoje schopnosti a
zručnosti pri vytváraní účesov.

Tematická úprava
vlasov a líčenie
vo farbách na
tému Fantazijné
zimné líčenie
Školenie so
Loréal –
professional

16.12.2021
17.12.2021

PPV KAV viz

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: NOV
Loréal –
Professional so
Želmírou
Čigašovou
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: BODAN
SOŠ beauty
služieb
Gemerská
Z: PETR, IVA

KAV
III.A – 11
žiačok
IV-A - 9
žiačok
II. D. KAD
10 žiakov

rozvoj kreatívneho myslenia,
kooperácia pri vytváraní prác

17.12.2021

PPV KAD

Previerky
zručnostiVodová
ondulácia
s konečnou
úpravou
Previerky
zručnosti –
Farbenie rias,
obočia a úprava
obočia
Previerky
zručnosti
Hlboké čistenie
pleti

12.1.2022

PPV KAV
kad

16 žiakov
I.A KAV

Overenie nadobudnutých zručností

26.1.2022

PAX VIZ

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
AND
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

I.I VIZ 16
žiakov

Preverovanie teoretických vedomostí
a praktických zručnosti

10.2.2022
11.2.2022

PPV KAV viz

KAV
III.A –10
žiakov

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti starostlivosti o pleť
so zameraním na hlboké čistenie pleti

„ Zaľúbený
Valentín“

14.02.2022
16.02.2022
17.02.2022

PPVkozmetika
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

6 žiačok II.A
8 žiačok I.A
5 žiačok
III.A

Triedna súťaž v tematickom líčení,
rozvoj kreatívnych praktických
zručností a estetického cítenia.

Valentín v škole

14.-15.02.2022

PPV-KAV

Z: PETR,
PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
AND

17 žiačok
II.A KAV
16 žiakov I.I
viz

Účesy vytvorené na tému Valentín

Odborná
prednáška –
Prezentácia o
výrobe využití
sklenených
pilníkov
ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
L´oreál
profesional
Starostlivosť o
vlasy

16.2.2022

PAX VIZ

17.2.2022

PPV – KAV
kad

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PETR,
PLA, NOV

KAV
I.A – 16
žiakov

Školenie zamerané na produkty
určené na starostlivosť o rôzne typy
vlasov firmy L´oreál

Veľkonočné
venčeky

15.3.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: MEN

18 žiakov
I.NSA

Využitie kreativity a fantázie

Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: KEB
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Farbenie, melírovanie, diagnostika,
konzultácia- otvorené otázky
na ktoré sme dostali odpovede.

Oboznámenie sa s profesionálnymi
pracovnými nástrojmi a ich využitím
v kozmetickej praxi

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
Balajage

18.3.2022

PPV – KAV
kad

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

KAV
III.A – 5
žiakov
IV.A – 3
žiaci

Odborné školenie zamerané
na zosvetľovanie vlasov, praktické
precvičovanie techniky balajage

8 žiačok
III.A koz
8 žiačok
IV.A koz
11 žiakov

Prezentácia a predstavenie chemického
peelingu od fy. SynCare Slovensko
a Diego dalla Palma PRO

Z: MEN
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

KAV
I.A – 8
žiakov

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti úpravy rias a obočia farbením
a formovaním

Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: REP

6 žiačok
I.NSA/1.
skupina
VLK

Cieľom odbornej exkurzie a zároveň
prínosom pre žiačky I. NSA/1. skupiny
nadstavbového štúdia vlasová
kozmetika bolo predstavenie
najnovších trendov dekoratívnej
kozmetiky značky Dermacol, spojené
s ukážkami denného líčenia rôznych
typov tvárí.

KAV
I.A – 8
žiakov

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti úpravy rias a obočia farbením
a formovaním

11

Nové náradie a učebné pomôcky

Z: PTR, PLA,
NOV
SynCare
Slovensko
Kirková
Z: KEB
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Prezentovanie
Chemický
peeling

24.03.2022
9:00-14:45

PPV kozmetik

Odborná exkurzia
v kaderníckom
salóne

24.3.2022

Ondis Studio,
Floriánska 28,
Košice

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Úprava rias a
obočia

30.3.2022

PPV – KAV
viz

Odborná exkurzia

31.3.2022

OC Optima,
Dermacol

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Úprava rias a
obočia

6.4.2022

PPV – KAV
viz

Odborná exkurzia

7.4.2022

PULS HAIR
s.r.o, Mlynská
ulica, Košice

Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

DOD v AB
academy

08.04.2022
9:00-14:00

AB academy,
ActiveShop,
SNV

Z: MEN
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

5 žiačok
III.A, 5
žiačok IV.A
koz

Z: KEB, RUZ
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Oboznámenie sa s novinkami
v elektrokozmetike, vybavenie
kozmetických prevádzok.
Praktická ukážka ošetrenia
elektrokozmetikou.

KAV
II.A – 9
žiakov

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti starostlivosti o pleť
so zameraním na hlboké čistenie pleti

Z: Pla, Nov
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

KAV
II.A – 10
žiakov

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti starostlivosti o pleť
so zameraním na hlboké čistenie
pleti

16 žiakov I.I
viz

Reálne videnie vybavenia a chodu
kozmetického salónu

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Hlboké čistenie
pleti
PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Hlboké čistenie
pleti
Exkurzia –
Prehliadka

11.4.2022

12.4.2022

13.4.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

PPV KAV viz

PPV KAV viz

Košice,
špecializované

Z: PLA, NOV
SOŠ beauty
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Nadštandardné vybavenie salónu

špecializovaných
predajní.
Návšteva
kozmetického
salónu „ Il Viso“

služieb,
Gemerská 1,
Košice

predajne

Z: AND
BODAD

Súborná práca

21.04.2022
8:30-14:45

PPV-kozmetik

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
Dermaroller

23.4.2022

SNV
Radlinského
20

Previerky
zručnosti –
Kompletné
ošetrenie pleti

28.4.2022

PAX VIZ

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
Kadernícky salón
Wivien

28.4.2022

PPV - KAV

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KEB, RUZ
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: NOV
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
AND
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

6 žiačok
IV.A koz

Preverenie nadobudnutých zručností
a vedomostí získaných štúdiom odboru
kozmetik. Príprava na PČMS.

KAV
III.A – 3
žiačky

Školenie pre prácu s dermarollerom

8 žiakov IV.I
viz

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti komplexného ošetrenia

KAV
III.A, VI.A –
20 žiakov

Praktická ukážka pánskeho strihu
a úpravy brady, dámsky strih
s konečnou úpravou

KAV
III.A – 6
žiakov,
IV.A – 8
žiakov

Návšteva štátneho divadla Košice
s odborným výkladom

Z: PETR,
PLA, NOV

EXKURZIA –
Návšteva ŠDKE

2.5.2022

ŠDKE

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PETR,
PLA, NOV,
IVA

Previerky
zručnosti – masáž
tváre a
mikromasáž

3.5.2022

PAX VIZ

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
AND

III.I viz

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti masážnych techník

Previerky
zručnosti –
Jasquetova
masáž,
Liftingová
masáž,
Hydromasáž
Exkurzia –
Prehliadka
špecializovaných
predajní
s dekoratívnou
kozmetikou

5.5.2022

PAX VIZ

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: AND
BODAD

16 žiakov
IV.I viz

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti masážnych techník

9.5.2022

Košice,
špecializované
predajne OC
Optima

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: AND

11 žiakov
III.I, 16
žiakov IV.I
viz

Oboznámenie sa s novinkami
dekoratívnej kozmetiky na trhu
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Dentálna
hygiena.
Prednáška
o starostlivosti
o zuby.

10.05.2022
9:00-10:30

Prednáška o
pohlavných
chorobách.

10.05.2022
11:00-13:00

PPV-kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

9 žiačok II.A
koz

Prednáška o starostlivosti o ústnu
dutinu a dôležitosť dentálnej hygieny
v prevencii chorôb

9 žiačok II.A
koz
4 žiačky II.A
KAV

Prednáška o pohlavne prenosných
chorobách a následná diskusia
o prevencii.

Z: KEB, RUZ,
Soňa Goleňová
PPV –
kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KEB, RUZ
Terézia
Špuntová medička

Odborné školenie
– Ošetrenie pleti
„Dermarollerom“

12.5.2022

SNV

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z:
BODAD

7 žiakov IV.I
viz

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti ošetrenia pleti, získanie
certifikátu

Odborné školenie
s Hair Academy,
Košice – p.
Ceselčík

12.05.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: REP

32 žiakov
školy I. až
IV. ročník
KAD-VIZ, I.
ročník VLK

Medzinárodná
súťaž „Kaderník
Medzibodrožia“

20.05.2022

SOŠ techniky
a remesiel
Kráľovský
Chlmec

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

1 žiačka
III.A KAV
2 žiačky
III.D KAD

Cieľom a zároveň prínosom pre žiačky
boli ukážky tvorby náročných
spoločenských účesov.
Žiačky mali možnosť vidieť a
vyskúšať aktuálne techniky tvorby
spoločenských účesov na rôzne
príležitosti pod vedením školiteľky
Medzinárodná súťaž v účesovej tvorbe
žiakov SOŠ

Z: PETR
IVA
Prednáška
s fyzioterapeutom

26.05.2022

PPV kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: Keb
Mgr. Juraj
Leško Scientia
Motus –
fyzioterapia
Košice

7 žiačok
III.A Koz
4 žiačky
KAV
Z: RUZ,
NOV, PLA

Odborná prednáška o správnom postoji
tela a postoj pri práci kozmetičky.
Praktické ukážky.

Umenie
maskérov

27.05.2022

ŠDKE

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KEB, RUZ
p. Bačová
maskérka
ŠDKE

6 žiačok
III.A koz
1 žiačka II.I

Návšteva zákulisia ŠDKE a maskérne.
Ukážka práce maskéra

Exkurzia:
Prieskum trhu
kozmetických
produktov pred

01.06.2022

Vybrané
predajne
Hlavná ulica ,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

9 žiačok
II.A koz

Návšteva vybraných kozmetických
predajní, prieskum trhu kozmetických
produktov, zostavenie protokolov
s vybranými kozmetickými
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súbornou prácoupríprava
ponukového listu
pre zákazníka
Odborná
prednáška
„ Pohlavne
prenosné
choroby“

EXKURIA –
návšteva salónu
My Time Studio

prípravkami.

Z: RUZ

03.06.2022

PPV
Kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

6 žiačok
III.A koz

Prednáška od študentky piateho
ročníka lekárskej fakulty Terézie
Špuntovej o pohlavne prenosných
chorobách a následná diskusia
o prevencii.

KAV
III.A – 11
žiakov

Praktická ukážka maderoterapie,
odfarbovanie a tónovanie vlasov

Z: KEB, RUZ
Terézia
Špuntová
študentka
lekárskej
fakulty
3.6.2022

MY TIME
Studio,
Štúrová 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: NOV, PLA,
PETR

Súborná práca

06.06.2022
8:45-12:00

PPV –
kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KEB, RUZ

8 žiačok II.A
koz

Praktické prevedenie ošetrenie
seboroickej a dysseboroickej pleti.
Zostavenie protokolov ošetrenia.

Odborné školenie
– Ošetrenie pleti
„Dermarollerom“

6.6.2022

SNV

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

15 žiakov
II.I viz

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti ošetrenia pleti, získanie
certifikátu

Z: AND
BODAD
Súborná práca

08.06.2022

PPV
Kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: RUZ

9 žiačok
I.A

Preverenie nadobudnutých zručností
a vedomostí získaných počas
prvého ročníka odboru kozmetik.

Súborná práca

09.06.2022

PPV –
kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KEB, RUZ

6 žiačok
III.A koz

Praktické prevedenie ošetrenia
jednotlivých typov pleti. Zostavenie
protokolov ošetrenia.

Obhajoba
ročníkovej práce

09.06.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice Z:
MEN

9 žiakov
III.D KAD

Upevňovanie a prezentácia vedomostí
a zručností v oblasti kaderníckych
technológií

Festival
študentského
remesla 2022 –
súťaž v líčení
s témou „ Folklór
na tvári“

10.6.2022

Kežmarok

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
BODAD

III.I 2 žiačky

Rozvoj kreativity a fantázie, získané
3. miesto
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Súťaž tímov na
tému Polnočná
dáma v opere v
rámci
Európskeho
týždňa odborných
zručností

14.06.2022

PPV KAV
PPV KAD

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: AND,
BODAD,
PLA, NOV,
IVA, PETR

27 žiakov
II.A, II.I,
III.A, III.I
KAV, VIZ

Rozvoj kreativity, fantázie, zručností
v oblasti líčenia

Triedne kolo
súťaže. „DISCO“

16.06.2022 –
17.06.2022

PPV KAV

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PLA, IVA,
NOV, PETR

III.A KAV

Rozvoj kreativity žiakov na zvolenú
tému

Ročníková práca

16.06.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: REP

6 žiačok
I. NSA/1.
skupina
VLK

Ročníková práca na tému Ples v opere.
Prezentácie prác žiakov
nadstavbového štúdia – líčenie
modelky a úprava vlasov, náročná
účesová tvorba.

Previerky
zručnosti –
Hlboké čistenie
pleti, úprava
obočia a rias,
depilácia

27.6.2022

PAX VIZ

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z:AND
BODAD

9 žiakov II.I
viz

Upevňovanie vedomostí a zručností
v oblasti ošetrenia pleti

Módna
prehliadka
mladých tvorcov
„Young spirit“

28.6.2022

Košice,
Tabačka,
Kulturfabrik

Škola
umeleckého
priemyslu
Košice
Z: AND

4 žiaci III.I
viz,
4 žiaci III.A
KAV

Rozvoj zručností v oblasti líčenia a
úpravy vlasov. Práca podľa požiadaviek
zákazníka – módnych tvorcov,
spolupráca so strednými školami

Aktivity predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a telesnej výchovy
,,Beauty srdce
21.10.2021
Domu
SOŠ beauty
8 finalistov
pre osamelých
pokojnej
služieb,
seniorov
staroby A. F.
Gemerská 1,
Colbrieho v
Košice
z: FER
Košiciach

Prepojenie výučby so service
learningovou aktivitou v praxi

Olympiáda zo
SJL

25.10.2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb, z:
MAR, JAN

9 ž. – 1.
ročníkov 1.A, 1.I, 1.D

Overenie a upevnenie vedomostí
z predmetu SJL

Hviezdoslavova
mašľa

8.11. 2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: FER

11 ž.,
Školský
parlament

Rozvoj vedomostí – prepojenie
na preberané učivo predmet SJL –
POH

Týždni vedy
a techniky

8. 11. – 14. 11.
2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
online

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: MAR, BLA,
LIP

2.A a 2.D,
1.I, 2.A, 3.I

Poznatky z oblasti zdravovedy a
biológie, výroby posterov a i.

Deň vojnových
veteránov (Deň
červených
makov)

11.11.2021

cintorín

SOŠ beauty
služieb, z: FER

Triedy: 2.A
– 12 ž., 1.A
– 7 ž., 2.I –
13 ž, -

Spomienka na padlých vojakov,
prepojené s históriou
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Medzinárodný
deň študenstva,
Deň boja za
slobodu a
demokraciu
a Medzinárodný
deň tolerancie
Deň SV.
MIKULÁŠA

16.11.2021

SOŠ beauty
služieb

SOŠ beauty
služieb, z: FER

6.12.2021

SOŠ beauty
služieb, z: FER

Deň sv. Valentína

14.2.2022

SOŠ beauty
služieb, šk.
rozhlas
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Zvyšovanie
čitateľskej
gramotnosti
a Týždeň
rodného jazyka

21.3.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Erasmus + v
OVP Split

27.3.2022 –
9.4.2022

Veľkonočné
zvyky a tradície
v Rusku a vo
svete

NBV
11 ž.,
Školský
parlament

Spomienka na významné dni našich
dejín

11 ž.,
Školský
parlament
Pre všetkých
žiakov školy,
pod gesciou
Školského
parlamentu

Udržiavanie tradície a zvykov

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: MAR, JAN,
KOP

13 ž.- II.A,
II.I, III.A,
III.I

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Split,
Chorvátsko

SOŠ beauty
služieb, z: LIP,
MAR

Rozvoj manuálnych i jazykových
zručností žiakov.

13.4.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: BLA

20 ž. – 2. a 3.
roč. – odboru
KOZ, KOZVIZ
9 žiakov

Brigáda na
dažďových
záhradách

2. 5. 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: FER

II.NSA-8 ž

Rozvoj pracovných návykov

Spracovanie
a využitie plastov

13.5.2022

Kulturpark
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: BAL

2.A - 25ž.

Naučiť sa triediť plasty , spracovanie
plastov

Video
„O správnych
rozhodnutiach

27. 5. 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: FER

3ž.
(Michaela
Hudáková
II.I, Denisa
Bindová
I.NSA,
Tímea
Béresová
I.NSA)

Motivovať žiačky k zodpovedným
rozhodnutiam v živote.

Medzinárodný
online webinár
&quot;The
essence of
Service-Learning
is… or what
students tell us

22.6.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: FER

2ž. (Lívia
Bujňaková
III.I
a Michaela
Čerňáková
II.I)

Komunikácia v angličtine a
prezentácia dobrovoľníckych aktivít
našej školy.

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
z: FER
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Kreativita v oblečení i výzdobe tried

Rozdiel slávenia veľkonočných
sviatkov a zvykov v Rusku a vo svete
a tvorba pohľadníc po rusky

adults need to
know about the
Service-Learning
experience&quot
Participácia na
22.6.2022
SOŠ beauty
SOŠ beauty
projekte
služieb,
služieb,
„Chobotničky“
Gemerská 1,
Gemerská 1,
a jeho nominácia
Košice
Košice
z: FER
do celoslovenskej
súťaže
Angažovaná
škola 2022
Aktivity predmetovej komisie matematiky, informatiky a ekonomiky
Moja digitálna
november
SOŠ beauty
SOŠ beauty
stopa
2021 – február služieb,
služieb,
2022
Gemerská 1,
Gemerská 1,
Košice
Košice
Z: KER

15 ž I.NSA,
10 ž II.NSA
a 1 ž II.I

Vyjadriť podporu mamičkám a
bábätkám na neonatologickom
oddelení UNLP.

II. D, III. D,
II. I, I. A
63 žiakov

Žijeme vo svete, ktorý sa čoraz viac
odohráva v digitálnej podobe.
Je takmer nemožné byť online a
nezanechávať za sebou stopu.
Žiaci vytvorili koláž vo Worde
so svojou digitálnou stopou. Zistili,
že každé kliknutie na internete treba
dôkladne zvážiť. KRPM 3.1.3
Žiaci získali zručnosti v oblasti
komunikácie, prezentácie,
sebaprezentácie aj prácu v tíme.
Rozvíjali základné zručnosti
pre zamestnateľnosť a proaktívny
prístup k rozvoju podnikavosti,
vlastnú prácu, schopnosť riešiť
problémy, identifikovať, navrhnúť a
rozvíjať svoj vlastný nápad.
KRPM 3.2.3
Žiaci získali praktické zručnosti
pri tvorbe propagačného materiálu
a vizitky, teoretické vedomosti o tom,
čo je a čo nie je nutné uvádzať
v daných materiáloch. Pracovali
v programe Zoner Callisto. Materiály
boli súčasťou podnikateľského plánu.
V budúcnosti zvládnu propagáciu
vlastného salónu. KRPM 3.2.3
Podľa výskumov vyučovanie vonku
alebo v prírode znižuje stres a úzkosť,
pomáha zvyšovať dobrú náladu a
pomáha pri zvládaní emócií.
Preto sme pre našich žiakov
vytvorili vonkajšiu učebňu.
KRPM 4.1.1
Zdroje vody nie sú nevyčerpateľné.
Dnes sú ale vystavené
zvyšujúcim sa požiadavkám ľudí.
O to viac je dôležite naše vodné zdroje
chrániť. Apelovať je potrebné už
na mladú generáciu, aby začali čím
skôr. Aby si uvedomili fakt, že
každý jeden z nich môže prispieť
ku zlepšeniu stavu životného
prostredia minimálne vo
svojom okolí. Triednická hodina
zameraná na propagáciu pitia vody
z vodovodu a na budovanie

Zručnosti pre
úspech, JA
Slovensko

október 2021 –
jún 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PET

III. I – 14
žiakov

Propagácia
podnikateľského
zámeru

október –
november
2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KER

II. NSA – 10
žiakov

Stavba
outdoorovej
učebne

október 2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: JAC

Maľujme svet na
zeleno

apríl 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PET, MIH,
GUN
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II. I 16
žiakov

vodozádržných objektov – dažďových
záhrad.
https://www.youtube.com/watch?v=Uhw
-Cs
KRPM 4.1.2
Cieľom projektu bolo naučiť žiakov
to, ako si poradiť s hackermi,
obťažovaním, kyberšikanou
alebo ako nezdieľať informácie
na sociálnych
sieťach, ktoré tam nepatria.
KRPM 4.1.4
Útočníci, ktorí využívajú metódu
phishing, vytvárajú veľmi
presné napodobeniny skutočných
webových
stránok s cieľom získať od čo najviac
ľudí ich osobné údaje, ako je
prihlasovacie meno, heslo, e-mail, a
ďalšie. Žiaci sa naučili, ako spoznať
falošný Instagram, Facebook alebo
Paypal. KRPM 4.1.4
Je toľko známych citátov a
ešte viac myšlienok, ktoré nás
každý deň obklopujú. Nechajme
sa nimi inšpirovať každý deň.
To je cieľom inštalácie
na 1. poschodí.
KRPM 4.2.2
O tom, akí sme informuje
návštevníkov už banner na
vrátnici. Sme slušní, tvoriví,
vieme sa smiať, ... KRPM 4.2.2

Hrdinovia
internetu

marec 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: MIH

I.I 219
žiakov

Buď safe online

apríl 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: MIH

I.I – 19
žiakov

Motivačný strom

október 2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PET

-

Vstupný banner

február 2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: KER

-

Ruky v kvete

November2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PET, LIP

IV. A, IV. I,
II. NSA

Nikdy nie sme takí silní,
aby sme nepotrebovali pomoc –
povedal klasik. Aj naši maturanti
to vedia, a preto vytvorili spoločný
kvet z rúk. KRPM 4.2.3

Deň zdravej
výživy – Hodnota
pH potravín

október 2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PET

I. A, III. D
52 žiakov

Knihy vo vlasoch

marec 2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Z: PET

všetci

Umenie v
ekológii

apríl 2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

-

Žiaci spracovali vedomosti z APC
do posterov. Zistili, ktoré potraviny
sú pre človeka vhodné –
zásadité pH.
Uvedomili si, že čipsy, koly
a sladkosti sú v kyslom spektre.
KRPM 4.5.1
Ako
svojho
času
povedal
Addison, „Čítanie je pre myseľ
tým, čo cvičenie pre telo“.
Naša žiačka Simona Kuchárová
motivovať svojich spolužiakov
k návšteve knižnice tým,
že vytvorila kresbu s názvom
„Knihy vo vlasoch“.
Je umiestnená na 2. poschodí
pri knižnici.
Motivačná kresba rukami a nohami
od nášho žiaka Lukáša Blahu je
umiestnená pri separačných
košoch vo vestibule
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budovy.
Ďalšie environmentálne plagáty
s emocionálne pozitívnym
obsahom sú umiestnené na 1. poschodí.
6.1.2
Aktivity predmetovej komisie cudzích jazykov
Zabavme sa s
6.-10.12.2021
SOŠ beauty
NEJ
služieb
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
Csorbová

16 žiakov
1.kat – 1.2.r
2.kat – 3.4.r

Záujem žiakov o NEJ
Rozšírenie SZ

Doma
Online
14.30 – 15.30
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

UPJŠ, Košice
Z: Vinclavová

6 žiakov
kategórie 2D

Výber žiakov do Celoslovenského
kola OAJ

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
Vinclavová

3.A, 3.I, 4.A
– 63 žiakov

Záujem žiakov o NEJ
Rozšírenie SZ

Krajské kolo
OAJ/
porota
Valentínske
kvízy

10.2.2022

Valentínske
pohľadnice

15.2.2022

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

Z:Bl SOŠ
beauty služieb
Gemerská 1,
Košice anár

1.,2. ročník –
7 žiakov

Záujem žiakov o RUJ
Kreativita

Súťaž
o najkrajšiu
veľkonočnú
pohľadnicu do
Nemecka

11.4.2022

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
Csorbová

14 žiakov
2.I,4.I

Záujem žiakov o NEJ
Kreativita

Návšteva ruskej
sekcie Panta Rhei

15.6.2022

Aupark
Panta Rhei

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice Z:
Blanár

2.I 16 žiakov

Záujem o čítanie v RUJ

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice PK SJL
Kopkášová

13 žiakov
rôznych tried

Záujem o čítanie v SJL

14.2.2022

Súťaž v rýchlom
čítaní

Návšteva
Vyhliadkovej
veže a Košického
hradu

27.6.2022

Veža
Hrad

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z:Vinclavová

3.I 14
žiakov

Poznanie okolia Košíc –
maturitné zadanie

Návšteva
Miklušovej
väznice

28.6.2022

Múzeum

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z:Vinclavová

3.I 15
žiakov

Poznanie Košíc - maturitné zadanie

Posedenie pri
Spievajúcej
fontáne

29.6.2022

Centrum

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z:Vinclavová

3.I 15
žiakov

Poznanie Košíc - maturitné zadanie

SOŠ beauty

16 ž.,

Rozvoj estetického cítenia a zručností,

Aktivity predmetovej komisie odevného dizajnu
Koľko lásky sa
November
SOŠ beauty
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zmestí od krabice 2022
služieb
od topánok –
Gemerská 1,
zdobenie
Košice
perníkov
Školský psychológ a výchovný poradca
Každý sme iný,
9.3.2022
SOŠ beauty
a predsa všetci
služieb
sme rovnakí
Gemerská 1,
Košice

služieb
Gemerská 1,
Košice z: GUN

II.I OaP, I.A
KOZ

výchova k dobrovoľníctvu

Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
triedny učiteľ
GUN

15 žiakov
(II.I, VIZ
a OaP)

Rozvoj tolerancie, získanie
informácií o sluchovom postihnutí

Vzťahy v triedezážitkové aktivity

20.10.2021

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
psychológ
Mgr. Vanická
z CPPPaP
Zuzkin park

21 žiakov
(I.D)
KAD

Budovanie pozitívnej klímy v triede

HIV nie je AIDS

20.10.2021

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
školský
koordinátor
prevencie
Mgr.
Ballayová +
psychológ
Mgr. Vanická
z CPPPaP
Zuzkin park

30 žiakov
(IV.A, IV.I)
KaV
KOZ
VIZ
ODI

Rozšírenie poznatkov o víruse HIV
a ochorení AIDS

Škodlivosť
fajčenia a pitia
alkoholu

4.4., 11.4.,
13.4.2022

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
Mgr.
Ballayová

Dôsledky konzumácie alkoholu
a fajčenia v mladistvom veku,
dotazníkové zmapovanie počtu
fajčiarov

Na rovinu
o duševnom
zdraví

16.11.2021

Life stream,
Psychosociálne
centrum
Košice

Obchodovanie s
ľuďmi

18.5.2022

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Online
pripojenie
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

57 žiakov
(I.A, I.D, I.I)
KOZ
KaV
KAD
VIZ
26 žiakov
(I.D,
II.NSA)
KAD
VLK

Školský
psychológ
Mgr. Jarná +
Mgr.
Ballayová

6 žiakov
(III.A)
KaV

Poskytnuté materiály a odporúčania,
čo robiť pred vycestovaním
do zahraničia za prácou

Psychologická
príprava žiakov
pred odbornou
stážou Erasmus

Február/marec
2022

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

Školský
psychológ
Mgr. Jarná

KOZ
KaV
VIZ
KAD
VLK

Rozvoj komunikačných zručností,
efektívne riešenie konfliktov
a zvládanie záťaže
(Split, Olomouc, Krakow)

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z: KOP
SOŠ beauty

19 žiakov

Preferovanie určitého žánru knihy,
čo mi dala moja obľúbená kniha
a obľúbený autor

15 žiakov

Zážitky spojené s čítaním a

Koordinátor čitateľskej gramotnosti
Moja obľúbená
28.10. 2021
SOŠ beauty
kniha
služieb
Gemerská 1,
Košice
Kniha alebo film

30.10. 2021

SOŠ beauty
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Rozšírenie vedomostí o strachu,
úzkosti, náplni práce psychiatria

služieb
Gemerská 1,
Košice
Bude zo mňa
spisovateľ?

28.4. 2022

SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice

služieb
Gemerská 1,
Košice
Z: KOP
SOŠ beauty
služieb
Gemerská 1,
Košice
Z: KOP

17 žiakov

sledovaním filmu – výhoda
súkromných prežitkov pri čítaní, n
zdieľanie spoločných zážitkov pre
sledovaní filmu s viacerými osobami
Písanie krátkych príbehov, príprava
osnovy, vyhodnotenie nápadu,
realizácia – je výsledok príbeh hodný námahy?

Informácie o činnosti žiackej školskej rady - školskom parlamente:
Školský parlament pri SOŠ beauty služieb 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 a dobrovoľníctva, kultúry,
zábavných či verejných aktivít a aktívnu spoluprácu s organizáciami, ktoré sa venujú
práci s mládežou. Žiaci tak rozvíjajú komunikačné, organizačné, líderské,
spoločenské a iné zručnosti.
Činnosť ŠP bola aj v šk. roku 2021/2022 do značnej miery poznačená doznievajúcou
korona krízou a následnými protipandemickými predpismi, ktoré neumožňovali
organizáciu podujatí s osobným stretávaním žiakov, hlavne v prvom polroku šk. roka.
Koordinátorkou ŠP je PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD. Predsedom ŠP a
zástupcom študentov v Rade školy bola študentka IV.I Terézia Dvorská. V školskom
roku 2021/2022 mala ŽŠR 11 členov a rokovala v týchto riadnych zasadnutiach: 5.
10. 2021 (10 žiakov), 10. 11. 2021 (8 žiakov), 8. 2. 2022 (8 žiakov) a 15. 6. 2022 (9
žiakov). Na zasadnutí ŠP 10. 11. 2021 vyplnili žiaci online dotazník na monitoring ŠP
(vtedy ešte Žiackych školských rád) Košického kraja, čím sa splnila úloha 9.1 POP.
Na zasadnutí 15. 6. 2022 sa okrem zhodnotenia činnosti schválil aj nový štatút ŠP,
ktorý reflektoval novelu a aktualizáciu zákona č. 596/2003, ktorý v paragrafe č. 26
určuje spôsob fungovania zastupiteľskej demokracie žiakov na školách a vošiel do
platnosti 1. 1. 2022. Všetky zmeny boli zakomponované v aktualizovanom štatúte,
vrátane zmeny názvu zo Žiackej školskej rady na Školský parlament.
8. 11. 2021 ŠP zorganizoval pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O. Hviezdoslava
akciu s názvom Hviezdoslavova mašľa. Spomienka na barda slovenskej literatúry sa
niesla v originálnom duchu - kto mal v outfite mašľu či mašličku na spôsob básnika,
nebol skúšaný. ŠP zabezpečil propagáciu podujatia pred akciou na školskom FB a
výzdobou na chodbe. Počas dňa sa vysielalo v školskom rozhlase 5 vstupov, ktoré
boli venované P. O. Hviezdoslavovi. Žiaci si nielen pripomenuli osobnosť a dielo P.
O. Hviezdoslava, ale aj budovali čitateľskú gramotnosť, vlastenectvo, národnú hrdosť
a posilňovali kreativitu a priateľskú atmosféru v škole.
Medzinárodný deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný
deň tolerancie si žiaci pripomenuli 16. 11. 2021, čím ŠP splnil úlohu POP 9.7.
V dvoch rozhlasových okienkach informoval o histórii vzniku Dňa študentstva v r.
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1939, Dňa boja za slobodu a demokraciu 17. 11. 1989 a Medzinárodného dňa
tolerancie a zároveň ich posolstvu súčasnej generácii. Žiaci sa oboznámili
s historickými súvislosťami všetkých sviatkov, posilňovala sa ich občianska
angažovanosť, zodpovednosť za veci verejné, povedomie o demokratickej
spoločnosti, prosociálne postoje a tolerancia.
Aj keď
pandemické predpisy ešte neumožňovali zorganizovať sv. Mikuláša
tradičným spôsobom a osobnou návštevou sv. Mikuláša so sprievodom, 6. 12. 2021
ŠP túto obľúbenú akciu zabezpečil v rámci možných pandemických predpisov a
odporúčaní. Žiaci prišli v mikulášskych a vianočných outfitoch a poslali spoločnú
fotografiu triedy. V školskom rozhlase sa hrali vianočné a mikulášske pesničky,
v troch vstupoch sa priblížila osobnosť biskupa Mikuláša, história sviatku a vinšovalo
sa. Podobne ako predchádzajúce rozhlasové okienka, aj na týchto sa podieľali Nikola
Höfnerová z III.I a Nikola Kekešová z III.A. V bohatej fotogalérii školského FB
ponúkol ŠP históriu slávenia tohto sviatku na našej škole od r. 2014. Žiaci sa
oboznámili s historickými faktami o biskupovi Mikulášovi, ale hlavne sa vytvorila
príjemná adventná atmosféra, posilňovali sa prosociálne postoje, duchovné hodnoty,
nezištnosť a vzájomná pomoc.
14. 2. 2022 zorganizoval ŠP tradičnú akciu na sv. Valentína. Pod jeho gesciou sa
uskutočnila súťaž tried vo valentínskych outfitoch a líčení, niektoré triedy a odborné
učebne mali valentínsku výzdobu. 1. miesto získala I.A, o 2. miesto sa podelili II.A a
II.I, ktoré svoje umenie predviedli valentínskym líčením na odbornej praxi a 3. miesto
patrí III.A. Triedy boli odmenené sladkými marlenkami, v školskom rozhlase sa
púšťali valentínske pesničky a zástupcovia tried čítali valentínske pozdravy. Aj keď
sa Sv. Valentín kvôli covid pandémii organizoval ešte v obmedzenom rozsahu,
prispel k vytvoreniu pozitívnej klímy v škole, budoval postoje vďačnosti a spolupráce,
prosociálne vzťahy a posilňoval kreativitu. Obidvoma akciami - Sv. Mikuláš, aj Sv.
Valentín - sa ŠP podieľal na plnení úlohy POP 9.6.
Do chodu školy zasiahla tento školský rok vojna na Ukrajine. ŠP už 28. 2. 2022
vyhlásil zbierku 1 euro pre Ukrajinu, do ktorej sa zapojili žiaci, učitelia a zamestnanci
školy. Zbierka bola ukončená 4. 3. 2022 a vyzbieralo sa v nej 378 euro. Jej výnos bol
zaslaný na účet Slovenskej katolíckej charity Pomôžme ľuďom na Ukrajine! a bol
použitý na akútnu pomoc ľuďom v oblasti konfliktu, stravu, ubytovanie a
zabezpečenie základných potrieb. Mgr. Silvia Hrabčáková zo Slovenskej katolíckej
charity, zodpovedná za médiá, dobrovoľníctvo a zbierky, zaslala škole ďakovný list
a koordinátorke ŠP aj ďakovný mail pre všetkých, ktorí sa do zbierky zapojili. Táto
symbolická zbierka budovala postoje a hodnoty spolupatričnosti, pomoci, empatie,
odsúdenia vojny a násilia a zdôraznila význam dobrovoľníctva. V podobnom duchu
sa niesla aj spoločná Modlitba za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete na popolcovú
stredu 2. 3. 2022, do ktorej sa v telocvični školy zapojilo vyše 80 žiakov a učiteľov. Aj
tieto akcie spojili širšiu komunitu školy a posilnili jej charakter angažovanosti a
aktívnej pomoci tým, ktorí to potrebujú.
ŠP v šk. roku 2021/2022 splnil svoje ciele, zorganizoval osvedčené, ale aj nové
akcie, ktoré by chcel v nasledujúcom šk. roku ešte rozšíriť. O všetkých podujatiach
informoval na FB-stránke školy. K oblastiam, ktoré je potrebné v ŠP zlepšiť, patrí
väčšia samostatnosť a osobná zodpovednosť jeho členov.
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Záver
Skresľujúcim faktorom pre hlbšiu porovnávaciu analýzu výsledkov školy
v jednotlivých kategóriách bolo striedanie formy vyučovania z prezenčnej na
dištančnú podľa pandemickej situácie v jednotlivých triedach.
Končiace ročníky v máji a júni 2022 absolvovali maturitné a záverečné skúšky
v riadnom termíne.
Po prvý raz maturitnú skúšku absolvovali študenti študijného odboru kaderník –
vizážista a potvrdila sa správnosť zaradenia tohto odboru do siete beauty odborov
našej školy. Taktiež po prvý raz absolvovali záverečné skúšky študenti, ktorí sa na
praktickom vyučovaní pripravovali v systéme duálneho vzdelávania priamo
u zamestnávateľov.
Počet žiakov školy mierne klesol (zvýšil sa počet študentov, ktorí nezvládli návrat na
prezenčnú formu výučby a volili ukončenie štúdia). Záujem o beauty odbory opäť
prevyšoval možnosť prijatia na základe určeného plánu od zriaďovateľa – spolu sme
na 72 voľných miest v oboch kolách prijímacieho konania fyzicky prijali 208 prihlášok
a po prijímacom konaní sme prvý ročník naplnili na 100%.
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 – škoda, že mimoriadna situácia
spôsobila i výpadok vo výške tržieb a na počte klientov.
Pokračovali sme v realizácii enviro aktivít – dažďová záhradka pred vstupom do
budovy školy bola obohatená o ďalšie dve v átriu za budovou školy a zabezpečuje
odvod dažďovej vody z prístreškov tiež novovybudovanej outdoorovej učebne za
podpory Nadácie Veolia. Z grantu VSE boli kompletne vymenené a nahradené
úspornými svietidlá a vypínače na chodbách školy. Z príspevku nadácie SPP
rozšírime vonkajší oddychový priestor o umelé jazierko.
Poďakovanie patrí všetkých zamestnancom školy, spoločne sme to všetko zvládli
a všetci spoločne dúfame, že nový školský rok začneme všetci spolu v riadnom
vyučovacom režime. K realizácii sa dúfame dostane úspešne schválený projekt IROP
s názvom Beauty navonok i vo vnútri i ďalšie odborné stáže projektu Erasmus +
tentoraz v Španielsku.
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Spracoval: Mgr. Ingrid Sedláková
Prerokované v pedagogickej rade školy: 31.08.2022
Vyjadrenie rady školy: 11.10.2022
Prílohou k správe je vyjadrenie RŠ z rokovania dňa 11.10.2022.

Schválenie KSK :
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Prílohy – Hodnotiace správy PK a koordinátorov školských činností za školský rok
2021/2022:
A/

Predmetová

komisia

slovenského

jazyka,

spoločensko

–

vedných

predmetov a telesnej a športovej výchovy – Mgr. Marinčáková – predseda PK
Zloženie predmetovej komisie:
PREDSEDA PK: Mgr. Milena Marinčáková - SJL, OBN
ČLENOVIA PK:
PaedDr. Zuzana Liptáková – OBN, USP
PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD. – DEJ, KMM, PPU, SVP, DVK, NBV
Mgr. Vojtech Blanár – TSV, RUJ
Mgr. Mária Jancusková – SJL, OBN
Mgr. Simoneta Ballayová – TSV, ETV,
Ing. Ľudmila Kopkášová – ANJ, školská knižnica
V školskom roku 2021/2022 predmetová komisia zahŕňala predmety SJL, DEJ, OBN, KMM, PPU,
ETV, NBV, TSV.
Zasadnutia PK: 11. 11. 2021, 08. 02. 2022
Plán práce PK a úlohy, ktoré sú v ňom stanovené majú za cieľ:
Zvyšovať efektívnosť vyučovania, t. j. jeho odbornú a metodickú úroveň v týchto sférach:
1) vo sfére vzdelávania žiakov – modernizácia vyučovacieho procesu
2) rozvíjať tvorivosť vo vyučovaní, zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov
3) vo sfére ďalšieho profesionálneho rastu učiteľov, to znamená, zamerať sa na ich odbornú
a metodickú úroveň a zaujímať sa o sústavné zdokonaľovanie svojej odbornej a pedagogickej
spôsobilosti.
Vo všetkých predmetoch v súlade s POP KSK sa stanovili nasledujúce úlohy pre šk. rok
2021/2022:
 inovovať školské vzdelávacie programy odrážajúce požiadavky trhu práce a podporujúce
najmä komunikačné a kognitívne kompetencie študenta.
 zapojiť žiakov do športových súťaží prostredníctvom www.školskýšport.sk
 viesť slabo prospievajúcich žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi, školským psychológom a výchovným poradcom
 zamerať pozornosť na výchovu k ľudským právam, multikultúrnu výchovu, výchovu v duchu
humanizmu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie a výchovu k
ľudským právam v triede a škole budú usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou
celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv
 uplatňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý
prístup k práci
 zaradiť do ŠkVP prierezové témy finančnej gramotnosti, ochrany ľudských práv,
predchádzanie diskriminácii
 implementovať inovačné pedagogické metódy s využitím informačných a komunikačných
technológií, využívať poznatky nadobudnuté v rámci kontinuálneho a iného vzdelania
 viesť žiakov k aktívnej účasti pri práci Školského parlamentu
 organizovať exkurzie v rámci mesta Košice i mimo neho: Východoslovenská
galéria, múzeá, Štátna vedecká knižnica, školská knižnica.
 vykonávať priebežne hospitačnú činnosť
 pripraviť maturitné zadania


poskytnúť súčinnosť pre CVČ – RCM pri vypĺňaní dotazníka koordinátorom
Školského parlamentu a členmi Školského parlamentu (POP KSK 9.1 –
2021/2022)
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 podpora a rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia vo výchovnovzdelávacom procese (POP KSK 9.2 – 2021/2022)










zabezpečenie outdoorovej aktivity v prírode rozvíjajúcej medzipredmetové vzťahy
s každou triedou v rámci vyučovacích hodín telesnej výchovy a turistického
krúžku (POP KSK 9.4 – 2021/2022)
zážitkové aktivity zamerané na budovanie tímov a pozitívnej klímy v triede na
triednických hodinách a počas týždňa vianočných aktivít (POP KSK 9.6 –
2021/2022)
Medzinárodný deň tolerancie (16.11.) zameraný na podporu ľudských práv
a kultúry tolerancie medzi mladými ľuďmi (POP KSK 9.7 – 2021/2022)
Medzinárodný projekt mobility mládeže
- Erasmus+ (POP KSK 9.12 –
2021/2022)
účasť družstiev v kolektívnych športoch pre dlhodobé športové súťaže vyhlásené
organizátorom CVČ-RCM (POP KSK 10.1 – 2021-2022)
účasť
v
športovo-pohybových
projektoch,
organizovaných
alebo
spoluorganizovaných KSK – „Študentská liga KFL – Školský pohár predsedu
KSK“, „Juniorská štafeta MMM“, „Ideme hrať ping poooong“, „Vyzbroj sa vedomosťami, pohybom a aktívnosťou“, účasť na Európskom týždni športu (POP
KSK 10.2 – 2021-2022)
realizácia 2 krúžkov, zameraných na pohybovú aktivitu a šport v rámci záujmovej,
nepovinnej telesnej a športovej výchovy – turistický krúžok (POP KSK 10.3 –
2021-2022)
zabezpečenie znižovanie počtu necvičiacich žiakov na škole, evidencia
oslobodených žiakov od TSV (POP KSK 10.4 – 2021-2022).

Následne jednotliví vyučujúci konkretizovali uvedené úlohy do plánovaných aktivít v časovom
harmonograme školského roku.
Činnosť PK prebiehala v súlade s plánom, pričom sa realizovali tieto akcie:
S cieľom rozšíriť a upevniť vedomosti žiakov, učitelia zorganizovali niekoľko poznávacích odborných
exkurzií, výstav, súťaží, projektov. A to:
PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD. Je zároveň aj zástupca pedagogických zamestnancov v Rade
školy.
Školský parlament - úvodné zasadnutie sa konalo 5. 10. 2021 - s počtom členov – 10.
8.11.2021 pri príležitosti storočnice úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava zorganizovala podujatie
Hviezdoslavova mašľa.
plnenie úlohy 9.1 - POP KSK 2021/2022, pri poskytnutí súčinnosť pre CVČ – RCM pri vypĺňaní
dotazníka. Monitoring prebehol online formou, dotazník vyplnilo 8 žiakov. – 10.11.2021
návšteva cintorína 11.11.2021 pri príležitosti Dňa vojnových veteránov (Deň červených makov)
zbierka 1 euro pre Ukrajinu - 28. 2. 2022 až 4. 3. 2022
Modlitba za mier na Ukrajine a vo svete – 2.3.2022
Duchovná obnova – 19.3.2022
výstava o živote a diele Edity Steinovej v synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach– 11.4.2022
odborný seminár Prvotné ohlasovanie v procese vyučovania náboženstva – 20.4.2022
brigáda na dažďových záhradách – 2.5.2022
video „O správnych rozhodnutiach“, - video nominované do celoslovenskej súťaže Za život
a rodinu – 27.5.2022
Medzinárodný online webinár &quot;The essence of Service-Learning is… or what students tell
us adults need to know about the Service-Learning experience&quot;- 22.6.2022
projekt - ,,Beauty srdce pre osamelých seniorov“ a postup do finále národného kola súťaže
Angažovaná škola garantovanej Ministerstvom školstva.
Participácia na projekte „Chobotničky“ a jeho nominácia do celoslovenskej súťaže Angažovaná
škola 2022 – jún 2022.
Mgr. Mária Jancusková
- školské kolo Olympiády zo SJL pre prvé ročníky – 25.10.2021
- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a Týždeň rodného jazyka – 21.3.2022
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-

návšteva Mestského parku mesta Košice– 28. 06. 2022
návšteva Východoslovenského múzea – 29. 06. 2022

Mgr. Milena Marinčáková
- školské kolo Olympiády zo SJL pre prvé ročníky – 25.10.2021
- v Týždni vedy a techniky 8. 11. – 14. 11. 2021 - triedy 2.A a 2.D sa zúčastnili online prednášky
na tému Oxytocín - hormón lásky, ale aj liečby.
- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a Týždeň rodného jazyka – 21.3.2022
- návšteva Mestského parku mesta Košice– 28. 06. 2022
- návšteva Východoslovenského múzea – 29. 06. 2022
Mgr. Simoneta Ballayová
- Zelená Oáza – celý školský rok
- Kurz pohybových aktivít v prírode pre 1. ročníky - 30.5- 3.6.2022
- Lyžiarsky kurz – 7.3.2022 – 11.3.2022
- koordinátor prevencie
Mgr. Vojtech Blanár
- v Týždni vedy a techniky 8. 11. – 14. 11. 2021 - trieda 2.D absolvovala prednášku Pravda
alebo hoax
- Lyžiarsky kurz – 7.3.2022 – 11.3.2022
- Veľkonočné zvyky a tradície v Rusku a vo svete. Tvorba pohľadníc k sviatku. -13.4.2022
- Cudzojazyčná literatúra – ruský jazyk – 15. 6.2022
- Kurz pohybových aktivít v prírode a kurz na ochranu života a zdravia - 13.06, 16.06, a 17.06.
2022
- Historické pamiatky mesta Košice - 27.6.2022
- Intersport, A3 – športové predajne – 28.6.2022
- Capricorn – športové potreby – 29.6.2022
PaedDr. Zuzana Liptáková
september – október: celoškolské fotenie, organizácia a distribúcia fotografií
10. 6. 2022 - celodenná celoškolská exkurzia "Za pamiatkami UNESCO Kežmarok zúčastnilo sa 15 žiakov; 15 žiakov sa zúčastnilo Festivalu študentských remesiel v Kežmarku

-

Vzdelávanie:
18. 1. 2022 webinár k novele zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch
10. 2. 2022 webinár - granty s akreditáciou Erasmus+ KA 121
22. 6. 2022 Inštruktážny seminár "Manažment akreditovaných grantov

v

OVP"

Projekty
Administrácia prebiehajúcich projektov Erasmus + - 2019, 2020, 2021
Sprevádzajúca osoba na mobilitnej stáži Erasmus + v OVP Split 2020 - zúčastnených 12
žiakov odborov kozmetik, kozmetička a vizážistka
participácia na tvorbe projektu nadácie SPP - environmentálne zameranie
participácia pri tvorbe projektu nadácie VSE - inovácia osvetlenia na chodbách školy
v Týždni vedy a techniky 8. 11. – 14. 11. 2021 absolvovali online prednášku žiaci 3.I na tému
Prečo je nám dobre tam, kde sme; ďalej žiaci 1.I, 2.A – Malé veľké objavy-výroba posterov
a prezentácia.

Mgr. Michaela Jarná
– PROJEKT EKOALARM: Pre potreby projektu Ekoalarm sa realizovalo na konci školského roka
v mesiaci máj 2022 za pomoci 2 žiakov výstupné meranie množstva odpadu. Naši žiaci v priebehu
jedného týždňa vyprodukujú 51,9 kg celkového odpadu, pričom na jedného žiaka pripadá (0,142 kg
zmiešaného odpadu, 0,032 kg plastu a 0,019 kg papiera). Zároveň v rámci projektu sme získali
požadované rovesnícke vzdelávanie formou mentoringu, ktorého sa zúčastnia vybraní žiaci v ďalšom
školskom roku.
1. Tvorivo-humanistická výchova v praxi
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Mala sa realizovať formou besied a školských akcií, ktoré mali medzipredmetový charakter;
formou návštev filmových a divadelných predstavení, vrcholových športových podujatí, ale aj
propagačných podujatí organizovaných mestom Košice, akcií na propagáciu školy, v krúžkoch,
školskej knižnici, jazykovednom rozhlasovom okienku, či pri tvorbe školského časopisu. Niektoré
aktivity v dôsledku pandémie nebolo možné realizovať.
Trvalou súčasťou študentského života na našej škole je aj imatrikulácia žiakov 1. ročníka.
Z dôvodu pretrvávania pandémie sa imatrikulácia nerealizovala.
V minulosti sa všetci členovia PK aktívne podieľali na výrobe školského časopisu Mladý štýl.
Ale v tomto školskom roku táto aktivita bola zrušená.
V rámci PK SJL, SVP a TSV fungovali nasledujúce krúžky:
Športovo – turistický
- Vojtech Blanár
Svet okolo nás
- Ľudmila Kopkášová
PaedDr. Liptáková vypracovala projekt zahraničnej mobilitnej stáže cez ERASMUS+ na
stáž do Splitu, Olomovca, Krakowa, ktorá sa konala 27.3. – 9. 04. 2022.
Naša škola bola v tomto programe úspešná a získala pre Erazmus akreditáciu na ďalších 5 rokov.
Všetci členovia PK absolvovali v školskom roku 2021/2022 10 hodín aktualizačného vzdelávania: „
Finančná akadémia pre učiteľov“.
2. Školský parlament
Školský parlament je aj na našej škole reprezentatívnym orgánom žiakov a zastupuje ich
záujmy vo vzťahu k p. riaditeľke a vedeniu školy. V uplynulom školskom roku úvodné zasadnutie sa
konalo 5. 10. 2021 s počtom členov – 10.
Koordinátorkou ŠP je p. PhDr. PaedDr. Erika Fertaľová, PhD.
Akcie a podujatia ŠP:
 Hviezdoslavova mašľa - pri príležitosti storočnice úmrtia Pavla Országha -8.11.2021
 Monitoring online formou, kvôli plneniu úlohy 9.1 - POP KSK 2021/2022, aby poskytla
súčinnosť pre CVČ – RCM pri vypĺňaní dotazníka- 10.11.2021
 Návšteva cintorína pri príležitosti Dňa vojnových veteránov (Deň červených makov) –
11.11.2021
 Medzinárodný deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň
tolerancie, plnenie úlohy POP 9.7 - 16. 11. 2021.
 SV. MIKULÁŠ, plnenie úlohy POP 9.6 - kvôli pandemickým predpisom podujatie zabezpečili
cez EduPage a školský rozhlas. – 6. 12. 2021
 podujatie k sviatku sv. Valentína – 14.2.2022
3. Kurzy a účelové cvičenia
Povinnou súčasťou školského vzdelávacieho programu v jednotlivých študijných aj učebných
odboroch je učivo kurzov na ochranu života a zdravia pre 3. ročník a kurzu pohybových aktivít
v prírode pre 1. ročník.
Ich cieľom je vytvárať postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu vlastného
zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných spoluobčanov a aktívnu časť na ochrane prírody
v mieste pôsobenia. Poskytuje žiakom potrebné teoretické a praktické poznatky na zvládnutie situácií,
ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných skutočností, ktoré ohrozujú človeka a okolité prostredie.
Účasť žiakov školy je na kurzoch povinná pre žiakov 1. a 2. zdravotnej skupiny. Žiaci 3. a 4.
zdravotnej skupiny sa na kurzoch môžu zúčastniť iba so súhlasom lekára.
Kurz pohybových aktivít v prírode a Kurz na ochranu života a zdravia sa uskutočnil 13.06, 16.06, a
17.06. 2022. Účelové cvičenie sa uskutočnilo 2.5.2022 a 9.5.2022. Pre žiakov 1. ročníkov sa konal
Lyžiarsky kurz s dennou dochádzkou, ktorý sa uskutočnil 7.3.2022 – 11.3.2022.
Športové súťaže
V školskom roku 2021/2022 bolo v pláne zapojiť žiakov do športových súťaží prostredníctvom
www.školskýšport.sk – z dôvodu dištančného vzdelávania a ubytovania Ukrajincov v telocvični školy
nebolo možné sa zapojiť do športových súťaží. V rámci SAŠ sa žiaci našej školy v tomto školskom
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roku 2021/2022 nezapojili do súťaže z dôvodu dištančného vzdelávania a nebolo možné pripraviť
žiakov na súťaže z dôvodu obsadenia telocvične ukrajinskými utečencami.
V rámci „ Európskeho týždňa športu“ učitelia telesnej a športovej výchovy uskutočnili teoretické
športové stretnutia na hodinách telesnej a športovej výchovy v dňoch 23. – 30. 9. 2021 s cieľom
motivovať žiakov k aktívnej účasti na pohybových aktivitách a výchovy k zdravému životnému štýlu.
Diagnostická činnosť a ŠkVP
V septembri 2021 učitelia slovenského jazyka zrealizovali vstupné testy a diktáty SJL pre I.
roč.
Výsledky boli podpriemerné:
I. A - diktát – priemer 4,20; test – 4,20
I. D - diktát – priemer 4,90; test – 4,70
I. I - diktát – priemer 4,70; test – 4,30
V súlade s plánom práce učitelia telesnej a športovej výchovy plánovali Mgr. Ballayová a Mgr.
Blanár v septembri a októbri testy všestrannej pohybovej výkonnosti.
Z dôvodu dištančného vzdelávanie testy nebolo možné zrealizovať.
Mgr. Blanár viedol evidenciu oslobodených žiakov od telesnej a športovej výchovy,
pričom v 2. a 3. zdravotnej skupine boli 2 žiaci a v 4. zdravotnej skupine bolo 8 žiakov, celkovo 10
žiakov. Možno konštatovať, že počet oslobodených žiakov v tomto roku výrazne poklesol.
Školská knižnica:
- Viedla ju Ing. Ľ. Kopkášová. Knižnica poskytovala výpožičky pre žiakov a učiteľov. Spolupráca
so školskou knižnicou a pravidelné návštevy knižníc nám pomáhajú pri zdokonaľovaní
čitateľskej gramotnosti.
4. Maturitná skúška SJL
EČ MS a PFIČ MS zo SJL sa uskutočnila 15.3.2022, ÚFIČ - 30.5. – 1.6.2022. Do skúšobnej komisie
ústnej časti boli menovaní Mgr. Jancusková a Mgr. Marinčáková.
Výsledky v školskom roku 2021/2022
 EČ:
53 ž - priemerná úspešnosť 47,54%; uspelo 38 žiakov (nad 33%)
 PFIČ: 53 ž
- uspeli všetci žiaci
 ÚFIČ: 48 ž - priemerný prospech: 2,43
Z 53 zúčastnených žiakov bolo 8 žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Výsledky ústnej skúšky zo slovenského jazyka:
1. - 10
2. - 10
3. - 25
4. - 3
5. - 0
Opravná skúška ÚFIČ MS, ani EČ a PFIČ kvôli úspešnosti všetkých zúčastnených maturantov sa
nebude realizovať.
V mimoriadnom septembrovom termíne budú zo SJL maturovať títo žiaci:
S. Červená – 4.I
A. Horníková – 4.I
Porovnanie priemerných hodnôt MS za posledné roky je irelevantné, nakoľko za posledné 2 roky boli
výsledky vypočítané aritmetických priemerom v dôsledku pandémie COVID-19.
Opravné , resp. komisionálne skúšky v auguste 2022 budú absolvovať títo žiaci:
1.A - neprospeli – E. Kruželáková – SJL; Vasilišinová – SJL,
1.D - neklasifikovaní –Horváthová Mária – SJL,; Juhásová Sofia – SJL
1.NSA - neprospeli – Sedláková – SJL,; Belková – SJL
2.A - neprospela – Medvecová Daniela – SJL, DEJ,; neklasifikovaná – Medvecová Daniela –
OBN
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2.I - neprospela – Tkáčová Katarína– SJL, OBN; neklasifikovaná – Krausová Barbora – DEJ,
KMM
3. A - neprospela Mujzerová Vanesa – SJL; neklasifikovaná –Mujzerová Vanesa –DEJ, SVP
3.I - neprospela – Svoradová Bibiána – DEJ; neklasifikovaná –Tomastová Vanesa –TSV.
Záver:
Pracovali sme podľa Plánu práce PK, úlohy sme sa snažili plniť načas. Často sme spolupracovali aj
s inými PK, čo viedlo k zlepšeniu našej práce.

B/ Predmetová komisia cudzích jazykov – PhDr. Vinclavová – predseda PK
Predmetová komisia CUJ pracovala v tomto zložení:
Vedúca: PhDr. Adriana Vinclavová
Členovia: Mgr. Vojtech Blanár
RNDr. Monika Csorbová
Ing. Ľudmila Kopkášová
Ing. Zuzana Siroťáková
VYHODNOTENIE PRÁCE PK V JEDNOTLIVÝCH OBLASTIACH
1.

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 2021. Na hodinách ANJ sa
pracovalo s učebnicami Headway, v maturitných ročníkoch Successful at Graduation a Yes. Vyučujúci
pracovali i s časopismi Hello, Bridge a Gateway 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 menili
a zapisovali do IŽK.
2.

MATURITNÉ SKÚŠKY

Písomná časť MS v cudzích jazykoch sa konala centrálne 16. marca 2021. EČ a PFIČ z ANJ písalo
43 žiakov. EČ a PFIČ z NEJ písalo 7 žiačok.. PFIČ opravovali vyučujúci v maturitných triedach podľa
pokynov NÚCEMu a MŠ SR. Ústna časť MS z ANJ sa konala od 30. mája do 1. júna 2022. Maturanti v
anglickom jazyku maturovali v úrovni B1 a B2. ÚIFČ konalo 45 žiakov v úrovni B1, z toho (1=13ž,
2=4ž, 3=15ž, 4=7ž a 1=0ž), priemerná známka je 2,41. Dve žiačky maturovali v úrovni B2, obe mali 1
a priemer je tiež 1. Nepripustení žiaci k ústnej skúške boli neklasifikovaní žiaci a s nedostatočnou
známkou. 2 žiačky s dostatočnou známkou, ktoré nevyhoveli kritériám MS, budú konať MS z ANJ v
septembri 2022. Ústna časť MS z NEJ sa konala 30. mája 2022. 7 maturantov v nemeckom jazyku
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maturovalo v úrovni B1. Všetci prospeli (1=1ž, 2=4ž, 3=2ž, 4=0ž a 1=0ž), priemerná známka je 2,14.
Opravná MS v NEJ nie je.

3. OLYMPIÁDY, SÚŤAŽE, KRÚŽKY
Školské kolo olympiády z ANJ sa tohto roku nekonalo z dôvodu choroby vedúcej PK CUJ. RNDr.
Csorbová pripravila hodinu Zabavme sa s nemčinou pre 1. a 2. ročník, zakúpila aj vecné ceny
v termíne 6. - 10.12. 2021. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov a výsledky sú: 1. miesto – Bianka Žilová
II.I, 2. miesto – Alexandra Madžová I.I, 3. miesto – Ivana Papcúnová II.I v 1. kategórii (1. a 2. roč.
NEJ2). V 2. kategórii (3. a 4. roč. NEJ2) boli výsledky nasledovné: 1. miesto – Gréta Miklášová III.I, 2.
miesto – Simona Kuchárová IV.I, 3. miesto – Terézia Dvorská IV.I. PhDr. Vinclavová sa zúčastnila
krajského olympiády v ANJ 10.2.2022 v porote 2D kategórie, ktoré organizovalo UPJŠ, Košice.
Konalo sa online v popoludňajších hodinách. V októbri začali pracovať krúžky v spolupráci s CVČ
Strojárenská, Košice. PhDr. Vinclavová viedla Kultúrny krúžok. 11.4.2022 p. Csorbová robila súťaž
o najkrajší veľkonočný pozdrav priateľke v Nemecku s triedami II.I a IV.I. (14 žiakov). P. Blanár
vyrábal veľkonočné pohľadnice s ruštinármi.
4

EXKURZIE A STÁŽE

Divadelné predstavenia v ANJ sa uskutočňovali iba online, ale my sme sa ich nezúčastňovali
z organizačných dôvodov. Goetheho inštitút a Info Centrum USA sme tiež z dôvodu pandémie
nenavštívili a na konci šk. roka bolo dôležitejšie hodnotenie a klasifikácia, nie exkurzie. Zahraničné
stáže (Krakow, Olomouc a Split – niektoré odložené kvôli covidu) sa konali v jednom termíne od 27.3
do 9.4.2022. P. Kopkášová bola v Krakowe, p. Vinclavová sa stáže nezúčastnila kvôli hospitalizácii
a dlhodobej PN. P. Blanár bol na exkurzii 15.6.2022 v ruskej sekcii Panta Rhei s II.I triedou.
5. INÉ AKTIVITY ČLENOV PK
Mgr. Blanár pripravil hodiny vianočných zvykov v Rusku v triedach, ktoré sa učia ruštinu a pred Veľkou
nocou hodiny o Fašiangoch v Rusku, vyrábal pohľadnice so žiakmi a bol v Panta Rhei.
RNDr. Csorbová sa starala o učebňu NEJ č. 83A, vytvárala nástenné noviny– o zdraví, citáty a múdre
myšlienky, nemeckú nástenku, zorganizovala celoškolské kultúrne podujatie, robila so žiakmi
veľkonočné pozdravy, urobila súťaž Zabavme sa s nemčinou, zúčastnila sa triednych aktivít s p.
Vinclavovou a III.I. Bola predsedníčka MK NEJ na SOŠ, Železničnej.
Ing. Kopkášová sa starala o nástenné noviny na chodbe – anglickú nástenku, starala sa o učebňu
ANJ č. 98, v spolupráci s PK SJL uskutočnila súťaž v rýchlom čítaní, kde sa zúčastnilo 13 žiakov
v knižnici.
Ing. Siroťáková bola predsedníčka MK ANJ na SOŠ, Železničnej.
PhDr. Vinclavová pripravovala kvízy vianočných a veľkonočných zvykov, valentínsky kvíz pre svoje
triedy, starala sa o jazykovú učebňu č. 19, bola v porote krajského kola OAJ, zúčastnila sa seminára
Oxford University Press
s Jeremy Bowlesom a Davidom Garethom, bola na Oxford Day
organizovanom Kníhkupectvom Oxford University Press v júni, trikrát dňa Oxford Day, s I.A robila
projekty – Menu, s III.A, III.I – Ako pomôcť životnému prostrediu, prekladala dokumenty pre Erasmus
+ a pre projekt The Essence of Service Learning, zorganizovala koncoročné aktivita s III.I triedou –
27.6. – Vyhliadková veža a Košický hrad, 28.6. – Miklušova väznica, 29.6. – posedenie pri káve
a koláčiku na Hlavnej ulici v Košiciach.
6

ZÁVER

PK CUJ pracovala podľa plánu. Úlohy sme plnili načas, spolupracovali sme medzi sebou i s inými PK,
o čom svedčí naša činnosť. V budúcnosti sa budeme snažiť ešte zlepšiť našu prácu, zatraktívniť CUJ
medzi študentmi a spolupracovať tak, ako doteraz.
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C/ predmetová komisia matematiky, informatiky a odborných ekonomických
predmetov – RNDr. Petkaničová – predseda PK
Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2021/2022 v tomto zložení:
Vedúca PK:
RNDr. J. Petkaničová
Členovia:
Ing. M. Jac
Ing. V. Kerestúriová
Ing. A. Korcsmárosová
Ing. S. Mihaľo
Mgr. I. Sedláková
Výchovno-vzdelávacie ciele
Predmetová komisia v tomto školskom roku plnila všeobecné i špecifické ciele, vychádzajúce zo
záväzných dokumentov MŠ SR a dokumentov našej školy. Rešpektovala špecifické pomery, vnútorné
potreby školy, potreby žiakov a online vzdelávanie . Vo výchovnovzdelávacom procese pristupovala
individuálne k zvláštnostiam žiakov a plnila ich potreby.
Vyučujúci pri vzdelávaní žiakov využívali okrem svojich materiálov aj dostupné aktivity, materiály na
internete. Sústredili sa na tvorbu prezentácií a učebných materiálov aj samotnými žiakmi.
Maturitné skúšky
Súčasťou teoretickej časti odbornej zložky sú zadania z ekonomických predmetov. Žiaci boli
pripravovaní na uvedené zadania priebežne.
Podujatia pre žiakov
Vzdelávacie programy JA Slovensko
Podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť
mládeže.
Viac ako peniaze
Trieda: III. I
Učitelia: Petkaničová, Jac
Žiaci absolvovali centrálny vstupný test. Počas školského roka sa vzdelávali pomocou online
učebnice, ktorá je uvedená na stránke JA Slovensko. Cieľom je rozvoj znalostí z finančnej
gramotnosti. SŠR 7.7
V júni absolvovali výstupný test. Výsledky žiakov sa výrazne zlepšili. Pri úspešnosti 75 % získali
certifikát 8 žiakov.
Etika v podnikaní
Trieda: II. I – VIZ
Učitelia: Petkaničová
Tento program prebúdza aktívny záujem žiakov o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu
o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť.
SŠR 7.7
Dve žiačky triedy sa zúčastnili súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť s prípadovou štúdiou Peniaze vs,
príroda.
Online učebnica ekonómie a podnikania
Trieda: I. NSA
Učitelia: Jac
Žiaci absolvovali centrálny vstupný test. Počas školského roka sa vzdelávali pomocou online
učebnice, ktorá je uvedená na stránke JA Slovensko. Cieľom je rozvoj znalostí z ekonómie, základov
podnikania, finančnej gramotnosti. SŠR 7.7
Výstupný test zvládli úspešne 12 žiaci.
Zručnosti pre úspech
Trieda: III. I
Učitelia: Petkaničová
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Žiaci získali zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie aj prácu v tíme. Rozvíjali
základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu,
schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.
SŠR 7.7
Žiačky sa zúčastnili súťaže Môj projekt s biznisom Klíma doma. Pre nedostatok súťažiach však bola
zrušená.
Voda nad zlato
Dátum: september 2021
Trieda: III. I - OaP
Učitelia: Jac
Krajská súťaž tímov stredoškolákov podnecujúca rozvoj ekoinovácií, podnikavosti, riadenia projektu.
Riešenie otázok adaptácie na klimatickú zmenu, obnovy poškodenej krajiny najmä nevhodnými
vodozadržnými opatreniami. Žiačky postúpili do finále piatich tímov s projektom dvoch dažďových
záhrad ako súčastí vonkajšej ekoučebne a zvíťazili. SŠR 7.7
Dažďové záhrady boli vybudované dobrovoľnou prácou žiakov a učiteľov.
Týždeň vedy a techniky 2021
Dátum: november 2021
Trieda: celá škola
Učitelia: Petkaničová
Účasť na podujatiach TVT zlepšuje vnímanie vedy a techniky v povedomí žiakov, popularizuje
a prezentuje vedecké objavy ako súčasť každodenného života. Informuje žiakov o poznatkoch vedy a
techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského
pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Noc výskumníkov - 24. 9. 2021
Oxytocín - hormón lásky ale aj liečby - 8. 11. 2021
Rozbehni sa! - október – apríl 2022
Pravda alebo hoax? - 8. 11. 2021 - 30. 11. 2021
Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť - 9. 11. 2021
Ako fungujú PCR testy na COVID? - 9. 11. 2021
Prečo je nám dobre tam kde sme? - 9. 11. 2021
Voda v krajine - 10. 11. 2021
iBobor - celoslovenská informatická súťaž - 8. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Finančná akadémia - 9. 11. 2021
Veda je zábava - 11. 11. 2021
Malé veľké objavy- november 2021
Čo potrebujem vedieť o financiách - november 2021
E- testovanie NÚCEM- október 2021
Rozbehni sa! Academy
Dátum: september 2021 – apríl 2022
Trieda: III. A, III. D, IV. A, IV. I, II. NSA
Učitelia: Petkaničová, Liptáková, Mihaľo
Program učí žiakov podnikavosti. Naučili sa rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál,
vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov. Žiaci pracovali v programe pod vedením
učiteľov.
Rozbehni sa! Biznis fórum
Dátum: 24. 5. 2022
Trieda: III. I – 8 žiakov
Učitelia: Petkaničová
Žiaci sa zúčastnili workshopu "Ako nájsť nápad" - praktické techniky ako rozpoznávať nové nápady
tímové cvičenie generovania kreatívnych nápadov vylepšovanie nápadov metódou.
Na podujatí prezentovali svoje podnikateľské nápady. Vypočuli si aj nápady ostatných. Zistili, že
rozbehnúť originálny nápad cez internet nie je až také zložité.
Kabelka stále inak – grafická úprava – photoshop
Dátum: október 2021
Trieda: IV. I
Učitelia: Kerestúriová
Žiaci získali praktické zručnosti pri tvorbe úpravy kabelky, aplikovali modelke rôzne varianty,
ktoré samé vytvorili. Zvládli jednotlivé nástroje editora na úpravu fotografií, využili ich pri
vzniku návrhov.
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Propagácia podnikateľského zámeru
Dátum: október – november 2021
Trieda: II. NSA
Učitelia: Kerestúriová
Žiaci získali praktické zručnosti pri tvorbe propagačného materiálu a vizitky, teoretické vedomosti o
tom, čo je a čo nie je nutné uvádzať v daných materiáloch. Pracovali v programe Zoner Callisto.
Materiály boli súčasťou podnikateľského plánu. V budúcnosti zvládnu propagáciu vlastného salónu.
Deň zdravej výživy – Hodnota pH potravín
Dátum: október 2021
Trieda: III. D, I. A
Učitelia: Petkaničová
Žiaci spracovali vedomosti z APC do posterov. Zistili, ktoré potraviny sú pre človeka vhodné –
zásadité pH. Uvedomili si, že čipsy, koly a sladkosti sú v kyslom spektre.
SŠR 7.5, POP KSK 8.13
Ja a môj salón
Dátum: november 2021
Trieda: II. I
Učitelia: Kerestúriová
Žiaci získali praktické zručnosti pri tvorbe náborového letáku, teoretické vedomosti o tom, čo je a čo
nie je nutné uvádzať v letákoch. Pracovali v programe Zoner Callisto. V budúcnosti zvládnu
propagáciu vlastného salónu.
Sieť komplimentov
Dátum: november 2021
Trieda: IV. A
Učitelia: Petkaničová
Ako často hovoríme komplimenty? Ako často ich ľudia hovoria vám? Keď si hovoríme komplimenty,
vyjadrujeme radosť, obdiv, súhlas, priateľstvo, obdiv a rešpekt. Žiaci sa naučili, ako vytvárať
komplimenty. Prispelo to aj k pozitívnej atmosfére v triede. POP KSK 9.6
Virtuálny kaderník a vizážista
Dátum: február - marec 2022
Trieda: III. D
Učitelia: Kerestúriová
Žiaci virtuálne nasimulovali svoj účes z krátkych, polodlhých a dlhých vlasov pre seba a pre
zvoleného klienta. Zmenili aj celkovú vizáž. Získali praktické zručnosti pri práci s aplikáciou
virtuálneho kaderníka.
Finančná akadémia
Dátum: 9. 11. 2021, 16. 11. 2021
Trieda: IV. A, IV. I
Učitelia: Petkaničová
Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov maturitných ročníkov a jeho cieľom je
viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť
správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.
Finančná olympiáda
Dátum: 2. 2. 2022
Trieda: III. I
Učitelia: Petkaničová
Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej
gramotnosti, a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Žiaci pri vypracovaní testu
mohli používať dostupné pomôcky. Vyplnením testu si rozšírili svoje vedomosti v tejto oblasti.
IT FITNESS Test 2022
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Dátum: : máj – jún 2022
Trieda: všetci
Učitelia: Kerestúriová, Petkaničová, Mihaľo
IT Fitness Test 2022 bol po prvýkrát dostupný v 5 jazykoch. Do testovania sa zapojili všetky krajiny
V4. Samozrejme, nechýbali medzi nimi aj naši žiaci. Po absolvovaní testu získali certifikát s
vyhodnotením všetkých oblastí. Tí, ktorí dosiahli viac ako 50 % úspešnosť, postúpili do žrebovania
o hodnotné ceny. Súťaž trvá do konca júla.
Leto s matematikou
Dátum: 8. 6. 2022
Trieda: druhé ročníky
Žiaci riešili úlohy s nadšením, čím sme splnili cieľ popularizácie matematiky. Vyskúšali si aj formu
riešenia problému vo dvojiciach.

Letná matematika
Dátum: 17. 6. 2022
Trieda: prvé ročníky
Naši prváci si zmerali sily v riešení matematických hlavolamov. Pracovali vo dvojiciach, takže každý
svojimi vedomosťami prispel k správnemu výsledku. Zadania mali pripravené formou prezentácie.

Naša činnosť pri zveľaďovaní školy
Stavba outdoorovej učebne
Podľa výskumov vyučovanie vonku alebo v prírode znižuje stres a úzkosť, pomáha zvyšovať dobrú
náladu a pomáha pri zvládaní emócií. Preto sme pre našich žiakov vytvorili vonkajšiu učebňu.
Jac
Panely finančnej gramotnosti
Na druhom poschodí sú vystavené postery s témou finančnej gramotnosti. Sú upevnené v klipových
rámoch. Žiaci sú touto formou vzdelávaní a motivovaní k finančnej zodpovednosti. Petkaničová
Svet vôní
Vytvorenie prezentačnej nástenky s témou vôní, ktorá sa viaže na budúcu profesiu žiačok našich
odborov.
POP
KSK
9.
14
Petkaničová
Tvorba vzdelávacích objektov v učebni 85
V učebni finančnej gramotnosti je na stene biznis strom, motivačný panel podnikania, myšlienková
mapa rodinného rozpočtu a komponenty osobného rozpočtu. Žiaci sa oboznamujú s činiteľmi, ktoré
ovplyvňujú tvorbu podnikateľského plánu, sú motivovaní k finančnej zodpovednosti, motivácii
k podnikaniu. SŠR 7. 7
Petkaničová
Dažďové záhrady na školskom dvore
Dôvodom, prečo sa čoraz častejšie zaujímame o udržateľné hospodárenie s vodou, sú klimatické
zmeny. Medzi časté prejavy patrí najmä dlhotrvajúce sucho a povodne. Dobrá správa je, že tieto
výkyvy možno zmierniť jednoduchým a prirodzeným spôsobom. Pomôcť nám môže tzv. bioretenčný
systém. Aby sme našim žiakom ukázali, že pomôcť našej planéte sa dá, vybudovali sme ďalšie dve
dažďové záhrady.
Jac, Petkaničová
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Projekt SPPoločne pre komunity - Klimatická záhrada = živá učebnica
Získali sme grant na premenu školského dvora na klimatickú záhradu. Obohatíme túto časť o jazierko
za účelom vytvorenia vodného biotopu, postavíme hmyzie hotely, vyvýšené zeleninové záhony,
vysadíme ďalšie ovocné dreviny a opeľovače na prilákanie včiel a ďalšieho hmyzu.
Jac, Petkaničová
Ekologický triptych
Environmentálne plagáty s emocionálne pozitívnym obsahom pôsobia na človeka efektívnejšie. Na 1.
poschodí sme preto inštalovali triptych s témou ekológie a zároveň beauty aspektom. Petkaničová
Separujme odpad
Motivačná kresba rukami a nohami od nášho žiaka Lukáša Blahu je umiestnená pri separačných
košoch vo vestibule budovy.
Petkaničová
Oj, Slovensko naše
23. január je dňom patriotizmu. Ruku na srdce, Slováci – záleží vám na národnej hrdosti? Nedá sa
poprieť, že žijeme v ére vlastenectva a ako sú na tom naši žiaci? Veríme, že originálna mapa
Slovenska prispeje k zvyšovaniu národného povedomia nielen u žiakov.
Petkaničová
Motivačný strom
Je toľko známych citátov a ešte viac myšlienok, ktoré nás každý deň obklopujú. Nechajme sa nimi
inšpirovať každý deň. Nech nám občas pripomenú, čo je v živote dôležité.
Kerestúriová,
Petkaničová
Fotenie tried
Pamiatku na študentské časy a kamarátov zabezpečujeme formou fotografií. Nebolo tomu inak aj
tento školský rok. Celé triedne kolektívy sa zvečnili na školskom dvore.
Mihaľo
Ruky v kvete
Nikdy nie sme takí silní, aby sme nepotrebovali pomoc – povedal klasik. Aj naši maturanti to vedia,
a preto vytvorili spoločný kvet z rúk. Je umiestnený na 1. medziposchodí.
Petkaničová
Ekologickejšie chodby
Z grantu VSE sme vymenili svietidlá na našej škole za „ledkové“. Chodby sú jasnejšie a krajšie.
Kerestúriová, Petkaničová
Vstupný banner
O tom, akí sme informuje návštevníkov už banner na vrátnici. Sme slušní, tvoriví, vieme sa smiať, ...
Kerestúriová
Knihy vo vlasoch
Ako svojho času povedal Joseph Addison, „Čítanie je pre myseľ tým, čo cvičenie pre telo“. Naša
žiačka Simona Kuchárová chcela motivovať svojich spolužiakov k návšteve knižnice tým, že vytvorila
kresbu s názvom „Knihy vo vlasoch“. Je umiestnená na 2. poschodí pri knižnici. Petkaničová
História IT a naša digitálna stopa
Žijeme vo svete, ktorý sa čoraz viac odohráva v digitálnej podobe. Je takmer nemožné byť online a
nezanechávať za sebou stopu. Digitálna stopa je elektronická stopa vytvorená z dát a informácií, ktoré
po sebe zanecháva každý používateľ pri každom prístupe na internet. O tom žiakov informuje plagát
pri učebni informatiky.
Kerestúriová
Sklenené výplne v odborných učebniach
Pre zachovanie „súkromia“ v učebniach sme vyplnili okná z chodby informačno-motivačnými plagátmi.
Petkaničová
Školenia členov PK
Jac
Syntax Systems Slovakia, Kritické myslenie, 31. 8. 2021
JA Slovensko - online porada učiteľov programu Viac ako peniaze, 5. 10. 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo: online školenie Získavanie spätnej väzby
od
zainteresovaných
strán,
28.
10.
2021
Petkaničová
JA Slovensko, Etika v podnikaní, školenie 9. – 10. 9. 2021
Rozbehni sa!, školenie ambasádorov, 14. 10. 2021
JA Slovensko – Kritické myslenie, webinár, 4. 10. 2021
JA Slovensko - online porada učiteľov programu Viac ako peniaze, 5. 10. 2021
JA Slovensko - Inšpiratívna kariéra alebo Nič nie je nemožné, 13. 10. 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo: Získavanie spätnej väzby od
zainteresovaných strán, 28. 10. 2021
Kerestúriová
Syntax Systems Slovakia, Kritické myslenie, 31. 8. 2021
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Mgr. et Mgr. Jana Olexová, TIMAN s.r.o. - Stres ako kamarát, 16. 9. 2021
IT AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie - webinár: EduPage: Tematické plány. IŽK. ETK.
Testy, 16.09.2021
CSIRT – UPJŠ - Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti, 1. 10. 2021
CSIRT – UPJŠ - Zvyšovanie bezpečnostného povedomia učiteľov základných a stredných
škôl, 19. 10. 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo: Získavanie spätnej väzby od
zainteresovaných strán, 28. 10. 2021
Nadácia VSE Holding - Projekt VSE – Podpora malých inovácií, 11. 11. 2021
Korcsmárosová
Modul funkčného vzdelávania "Projektový manažment", 29. 11. 2021
Mihaľo
Vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti, CSIRT UPJŠ, 26. 10. 2021
Školský digitálny koordinátor, MŠ SR, Projektový tím NP edit2, október 2021 - prebieha
Výber IT zariadení pre školy, Microsoft IT akadémia, 27. 10. 2021
Spravujte školní data efektivně, Fa Synology, 11. 11. 2021
Všetci členovia PK absolvovali aktualizačné (kontinuálne) vzdelávanie, Finančná akadémia pre
učiteľov - 27. 8. 2021, 30. 8. 2021, 16. 11. 2021, 14. 6. 2022, 23. 6. 2022.

D/ Predmetová komisia chémie a odborných predmetov odborov kozmetik,
kaderník – vizážista, kozmetička a vizážistka, kaderník a vlasová kozmetika –
Bc. Keblušková – predseda PK
V školskom roku 2021/2022 pracovala predmetová komisia v tomto zložení:
Mgr. Adriana Andó, Mgr. Adriana Bodnárová, Ing. Adriana Nováková, Bc. Marieta Plačková, Mgr.
Alena Keblušková, Beáta Ružičková, Mgr. Monika Petričková, Bc. Jana Ivanová, Bc. Danka
Štadlerová, Bc. Anna Bodnárová, Mgr. Dana Handlovičová,
Mgr. Elena Kolesárová, RNDr. Lívia Slatinská, Mgr. Viera Repiščáková, Ing. Veronika Mentová
Učitelia PK vyučovali chémiu a odborné predmety vo všetkých odboroch našej školy.
Predmetová komisia pracovala podľa plánu PK pre školský rok 2021/2022 a v súlade s plánom práce
školy pre daný školský rok. zasadala 5-krát.
Ciele predmetovej komisie boli rozčlenené do 3 základných častí:
1. Riadiaca a organizačná zložka
2. Kontrolná a hodnotiaca zložka
3. Vzdelávacia zložka
Riadiaca a organizačná zložka:
Jednotliví členovia PK sa aktívne podieľali na plynulom priebehu školského roka. V priebehu
školského roka sa striedala prezenčná výuka s dištančnou a online výukou. Zlepšovaním pandemickej
situácie sa aj výuka na škole stala plynulejšia a ucelenejšia. Vysoko oceňujeme podporu zo strany
vedenia školy. Úzka spolupráca medzi členmi PK sa podpísala na zachovaní kvalitnej výuky na škole.
Príprava maturantov v tomto školskom roku bola náročná striedaním prezenčnej a online výuky.
Zmena vo výchovno-vzdelávacom procese nastala prechodom na ETK, ktorú jednotliví členovia
zvládli, čo zjednodušilo a odľahčilo administratívu pedagogických zamestnancov.
Na PPV KAD, KAV a KOZ a odborných učebniach VIZ a NS VLK sa priebežne počas školského roka
uskutočnili previerky zručností a kontrolné súborné práce, ktoré overili vedomosti a zručnosti našich
žiakov. Tieto kontrolné činnosti na overenie zvládnutia jednotlivých tém ŠkVP boli v súlade s plánom
práce PK.
Na PPV KAD, KAV a KOZ od marca 2022 si svoje zručnosti mohli žiaci precvičovať a zlepšovať na
otvorenej prevádzke. Celkovo bolo obslúžených 407 klientov a celkové tržby dosiahli výšku 3.246,10€.
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Kvalitnou prácou jednotlivých členov PK sa aj naďalej darí zachovávať vysoký záujem o štúdium na
našej strednej škole. Jednotliví členovia sa aktívne vyhľadávali možnosti ako skvalitniť výuku na
odbornom výcviku a odborných predmetoch naprieč jednotlivými odbormi.
Pod vedením jednotlivých členov sa žiaci zapojili do charitatívnych akcií, ako napríklad „Krabička
plná lásky“ do akcie sa zapojili žiaci II.A odbor kozmetik a IV.I odbor odevný dizajn. Žiaci svojim
prístupom pomohli skrášliť najkrajšie rodinné sviatky Vianoce v DSS na území mesta Košice.
Zodpovední členovia: Ing. Adriana Nováková, Mgr. Agáta Gunárová, Ing. Antónia Korcsmárosová,
Mgr. Alena Keblušková.
Krásnu akciu pre pedagogických zamestnancov školy pripravili žiaci ku dňu učiteľov. „Pohľadnice“
potešili všetkých pedagogických zamestnancov. Zodpovedný člen: Ing. Veronika Mentová.
Krásnu charitatívnu akciu „Chobotničky“ v spolupráci s UNLP Košice a Novorodeneckým oddelením
nemocnice zorganizovali žiaci našej školy. V rámci krúžkovej činnosti uháčkovali krásne chobotničky,
ktoré pomáhajú novorodeniatkam pri príchod na svet. Zodpovedný člen: Ing. Veronika Mentová.
Kvalitu odborného výcviku na jednotlivých PPV zlepšovala oslovovanie a úzka spolupráca s firmami
L´oreál profesional, Hair Academy, Košice, ktoré zatraktívnili výuku v odbore KAV a KAD. Nadviazanie
spolupráce s AB academy, SynCare Slovensko, Obroda s.r.o. zlepšili kvalitu v odbore KOZ, KAD, VIZ.
Verím, že takáto spolupráca sa bude len upevňovať a naďalej budú jednotliví členovia vyhľadávať
nové kontakty a tým skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces na škole. Zodpovední členovia: Ing.
Adriana Nováková, Mgr. Adriana Andó, Mgr. Adriana Bodnárová, Bc. Jana Ivanová, Mgr. Viera
Repiščáková, Mgr. Alena Keblušková, Bc. Marieta Plačková, Beáta Ružičková
Aj tento rok bola škola úspešná a jednotliví členovia a žiaci sa zúčastnili projektu ERASMUS+.
Navštívili a vzdelávali sa v Českej republike (Olomouc), Poľsko (Krakov), Chorvátsko (Split). Projektu
sa zúčastnilo celkovo 49 žiakov zo všetkých odboroch našej školy. Ako pedagogický dozor tento rok
absolvovali aj MOV školy. Nové nadobudnuté kompetencie zaradia do výchovno-vzdelávacieho
procesu a obohatia tak vzdelávanie našich žiakov. Žiaci sa nie len zlepšovali vo svojom budúcom
povolaní v novom podnetnom prostredí, ale zároveň spoznávali nové krajiny a kultúru jednotlivých
krajín. Žiaci sa vrátili plný nových vedomostí a skúsenosti, ktoré vedia uplatniť vo svojej profesii.
Zodpovedný člen: Mgr. Danka Handlovičová
Úspech žiakov pod vedením členov PK zaznamenali žiaci aj na súťažiach, ktoré preverili ich zručnosti
v konkurencii žiakov iných škôl.
V konkurencii žiakov iných škôl si vyskúšal svoje zručnosti žiak III.D odboru KAD na súťaži „Zlaté
nožnice“. Zodpovedný člen: Bc. Anna Bodnárová
Svoje zručnosti si overili žiaci odboru KAV a KAD v odbore KAV na medzinárodnej súťaži „Kaderník
Medzibodrožia“. Úspech si doniesla žiačka odboru KAV za 1. miesto v kategórii „Múza leta“. Súťaže
sa aktívne zúčastnila aj žiačka III.A odbor KAD. Zodpovední členovia: Mgr. Monika Petričková, Bc.
Jana Ivanová
Rovnako úspech si priniesla aj žiačka v odbore VIZ. Žiačka získala 3.miesto na celoslovenskej súťaži
„Festival študentského remesla 2022“ témou súťaže bol „Folklór na tvári“. Súťaže sa aktívne
zúčastnila aj žiačka NS VLK. Zodpovední členovia: Mgr. Adriana Bodnárová, Bc. Danka Štadlerová
Vysoko bola hodnotená zo strany členov PK a žiakov školy akcia „Župné dni“, ktorá sa uskutočnila
pod záštitou zriaďovateľa KSK. „Župné mestečko“ spropagovalo školu v očiach verejnosti a naši
žiaci mohli predviesť svoje zručnosti širokej verejnosti. Táto akcia sa stretla s pozitívnymi ohlasmi nie
len zo strany pedagógov ale aj samotných žiakov II.I odbor VIZ, III.D odbor KAD a II.A odbor KAV.
Zodpovední členovia: Mgr. Adriana Bodnárová, Bc. Danka Štadlerová, Bc. Marieta Plačková, Ing.
Antónia Korcsmárosová.
Kontrolná a hodnotiaca zložka:
V rámci zasadnutí PK bolo priebežne kontrolované plnenie tematických plánov jednotlivých predmetov
a plánu práce PK. Všetky ŠkVP boli priebežne aktualizované podľa ŠVP. Jednotliví členovia boli
priebežne informovaní o zmenách.
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Maturitná skúška a záverečné skúšky sa v školskom roku 2021/2022 sa konali prezenčne vo všetkých
študijných odboroch na škole. Jednotlivý členovia boli zodpovední za priebeh praktickej časti
maturitnej skúšky a teoretickej časti maturitnej skúšky v odborných predmetoch.
V jednotlivých odboroch úspešne zmaturovali žiaci nasledovne:
Kozmetik – 7 žiakov
PČMS – 2,71 priemer známky
TČMS odborné predmety –
Kaderník – vizážista – 9 žiakov
PČMS – 2,00 priemer známky
TČMS odborné predmety –
Kozmetička a vizážistka – 17 žiakov
PČMS – 1,76 priemer známky
TČMS odborné predmety –
NS VLK – žiakov
PČMS –
TČMS odborné predmety –
Záverečné skúšky úspešne absolvovali žiaci nasledovne:
Kaderník - 20 žiakov
PČZS – 1,7 priemer známky
TČZS –
Potešujúci je záujem našich žiakov, pokračovať v ďalšom nadstavbovom štúdiu na našej skole
a dosiahnuť tak plné stredoškolské vzdelanie.
Za tieto dobré výsledky sa chcem poďakovať všetkým členom PK, ukázala sa systematická
a dôsledná práca jednotlivých učiteľov.
V odbore kaderník sa žiaci aktívne zapojili do duálneho vzdelávania, čo umožní žiakom lepšie sa
uplatniť na trhu práce po ukončeniu štúdia na našej škole. Na skvalitnenie výuky na duálnom
vzdelávaní, by bolo potrebné zapojiť do kontrolnej činnosti aj členov PK. Zlepšila by sa tak kvalita
výchovno-vzdelávacieho procesu na prevádzkach zapojených do duálneho vzdelávania.
Veľkej cti sa dostalo aj členke našej PK RNDr. Lívii Slatinskej, ktorá bola za svoju pedagogickú
činnosť ocenená zriaďovateľom našej školy KSK k príležitosti „Dňa učiteľov“. RNDr. Slatinská sa
zapísala na našej škole ako vynikajúci pedagóg, ktorý celým svojim profesijným a osobným životom
pomohla vychovať na našej škole množstvo úspešných absolventom, ktorí robia dobré meno našej
škole na Slovensku a v zahraničí.
Vzdelávacia zložka:
Členovia PK sa aktívne zúčastňovali na aktualizačnom, inovačnom, kvalifikačnom a odbornom
vzdelávaní. Vysoko oceňujem podporu zo strany vedenia školy, ktoré umožňuje jednotlivým členom,
absolvovať vzdelávanie a tým zvyšovať svoju kvalifikáciu nie len odbornú ale aj profesijnú. Členovia
absolvovali ďalšie vzdelávanie cez MPC, Partners Group SK, CAF CENTRUM, formálne vzdelávanie
na DTI, Dubnica nad Váhom, neformálne vzdelávanie L´oreál Profesional, SynCare Slovensko,
Scientia Motus, Obroda s.r.o, AB academy atď. Absolvovaním vzdelávaní sa zlepšili kompetencie
členov PK a vedomosti nadobudnuté aktívne uplatnia vo výchovno-vzdelávacom procese.
Záverom, chcem poďakovať vedeniu školy za aktívnu podporu počas školského roka
2021/2022. Všetkým členom PK ďakujem, za ich aktívnu činnosť v PK chémie a odborných
predmetov. Ocenili by sme zviditeľnenie PPV medzi verejnosťou. Keďže pandemická situácia zasiahla
do množstva zákazníkov, ktorí navštevujú PPV jednotlivých odborov. Zatraktívnenie a propagácia
priestorov PPV zvýši atraktivitu školy v očiach verejnosti a aj záujem o jednotlivé odbory. Žiakom
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získané zručnosti umožnia, lepšie sa uplatniť na trhu práce. Veľmi potešujúci je nárast záujmu o naše
odbory a zvyšujúci sa počet absolventov, ktorí sa dokážu uplatniť vo veľkej konkurencii.
Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK (v zmysle platného dodatku)
Názov aktivity

Dátum

Súťaž
o zlaté
nožnice

Miesto

Organizátor
–
(aj
zodpovedný
pedagóg)
ŠIOV,
Bratislava
Z: BODAN

Počet
zúčastnených
žiakov
(aj
odbor a trieda)
1 žiak III. D
KAD
Dušan Goleňa

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: ŠTAD
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z:
RUZ,
KEB, JAR

1 žiačka II.D
KAD
1 žiačka III.D
KAD

24.9.2021

Bratislava,
Dom kultúry
Ružinov

Október –
November
2021

PPV KAD

06.10.2021

PPV
Kozmetik

15.10.2021

PPV
Kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB

5 žiačok III.A
KOZ
7 žiačok IV.A
KOZ

„
Spolu
to
zvládneme“
POP KSK 9.6

19.11.2021

PPV
Kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB

6 žiačok
IV.A KOZ

Medzinárodný
deň tolerancie
(16.11.)
zameraný
na
podporu
ľudských práv a
kultúry
tolerancie medzi
mladými ľuďmi.

16.11.2021
18.11.2021

PPV
Kozmetik

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: RUZ, KEB

7 žiačok
II.A KOZ
7 žiačok
III.A KOZ
6 žiačok
IV.A KOZ

27.3.
–
9.4.2022

Krakow,
Split,
Olomouc

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE
Z: HAN

49 žiakov
Odborov KAD,
VLK,
KOZ,
KOZ – VIZ,
KAD a VIZ

POP KSK 9.6
Koruna
kreativity
POP 9.6
„Spoznajme
samých seba“
POP KSK 9.5

„
Krása
špajze“

zo

POP KSK 11.14

POP KSK 9.7
Medzinárodná
stáž Erasmus+
POP KSK 8.3
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7 žiačok
I.A KOZ

Prínos

Podpora
a
vyhľadávanie
talentovaných a
nadaných žiakov.
Podpora
a
vyhľadávanie
talentovaných a
nadaných žiakov.
Spoznávanie
samých
seba
formou
psychologických
cvičení,
hier.
Podporovanie
sociálneho
rozvoja
žiakov
prvého ročníka.
Príprava masiek
z domácich
surovín.
Poznávať účinné
látky v maskách,
ich
vhodnosť
použitia
na
jednotlivé
typy
pleti.
Zvládanie
stresových
situácií
v končiacom
ročníku
formou
dotazníka.
Vodca – film o
tolerancii a vplyve
osobu učiteľa na
mladých ľudí 2. –
4. ročník odbor
KOZ. Diskusia o
odlišnosti medzi
nami a tolerovaní
sa navzájom.
Získavanie
medzinárodných
skúseností,
zvyšovanie
možnosti
uplatnenia na trhu

Župné
mestečkožupne dni pod
záštitou KSK

20.5.2022

Košice,
Hlavná
ulica

KSK
Z: BODAD,
STAD, PLA

III.I 2 žiačky viz
II.A 4 žiačky
kav

práce v rámci EÚ
Prezentácia
jednotlivých
študijných
a učebných
odborov
našej
školy

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít
Názov aktivity

Dátum

Miesto

Kurz
pohybových
aktivít

30.05.2022

Vrabčie
skaly

Kurz
pohybových
aktivít

31.05.2022

Alpinka

Kurz
pohybových
aktivít

1.06.2022

Košice

Organizátor
–
(aj
zodpovedný
pedagóg)
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská
1, Košice
Z: Ment
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská
1, Košice
Z: Ment
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská
1, Košice
Z: Petr

Počet
zúčastnených
žiakov (aj odbor
a trieda)
20

Prínos

20

Aktívny pohyb v
prírode

8 žiakov I.A

Oboznámenie sa
s obväzovými
technikami
a 1.
pomocou

Aktívny pohyb v
prírode

Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Názov aktivity

Dátum

Miesto

Organizátor
–
(aj zodpovedný
pedagóg)

Počet
zúčastnených
žiakov
(aj
odbor a trieda)
Členovia PK

Prínos

Aktualizačné
vzdelávanie:
Analýza
súčasného
stavu
organizácie
prostredníctvo
m vybraných
metód
Aktualizačné
vzdelávanie:
Úvod
do
finančnej
gramotnosti

01.07.2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE

27.08.2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE

Členovia PK

CAF CENTRUM

Z: MEN

Orientovanie
sa
pedagogickéh
o
zamestnanca
vo
svete
financovania.
Ako
zistiť
kvalitu
školy
pomocou
dotazníkov
certifikát

Získavanie
spätnej väzby
od
zainteresovan
ých strán

28.8.2021
8:30-17:00

Ploské
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Formovanie
súčasného
stavu
organizácie
pomocou
vybraných
metód.

Aktualizačné
vzdelávanie:
Vlastné
bývanie
–
financovanie

30.08.2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE

Členovia PK

Hyperpigment
ácie
bezpečné
procedúry
GIGI

7.9.2021

KE

Inštitút GIGI

Z: AND

Inovačné
vzdelávanie:
Kooperatívne
techniky
na
podporu
učenia
sa
žiakov

16.09.2021
05.10.2021
21.10.2021
05.11.2021
08:0013:15

Online
školenie

MPC Nitra
Mgr. Vráblicová

Z: KEB
IVA
PETR (RUZ)

Inovačné
vzdelávanie:
Kreatívne
myslenie

20.9.2021
26.10.2021
5.11.2021

MPC Košice

Mgr.
Fecso

Z:
BODAN,
ŠTAD

Naspäť v škole

20.9.2021

KE

Microsoft
vo
vzdelávaní
–
Vzdelávame pre
budúcnosť

Z: AND

Master
webinár – Ako
posunúť salón
o level vyššie

26.9.2021

KE

Marketing
salóny

Z: AND

„Spoluprácou
ku
kvalitnej
výuke“

29.09.2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,

Obroda
Technology
s.r.o.
Ing.
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Szilárd

pre

6 žiačok
I.A KOZ
10 žiačok

Orientovanie
sa
pedagogickéh
o
zamestnanca
vo
svete
financovania.
Poznávanie
nových
trendov
v oblasti
starostlivosti
o klienta
Rozširovanie,
prehlbovanie
a inovovanie
koncepcie
pedagogických
zamestnancov
potrebných na
riadenie
edukačného
procesu
zavádzaním
kooperatívneh
o vyučovania
sa na podporu
učenia
sa
žiakov.
Prehĺbiť,
inovovať
kompetencie
pedagogickéh
o
zamestnanca.
Zlepšovanie
svojej práce.
Výmena
skúsenosti vo
výchovnom
vzdelávacom
procese
Schopnosť
prinášať
inovácie
do
školského
vzdelávacieho
programu
Rozširovanie
vedomostí
a zručností
o kľúčové tipy
pre
sebarozvoj,
edukáciu
a biznis
Prednáška
o sklenených
pilníkoch, ich

KE

Zeráková Soňa
Z: KEB

I.A KAV
Z: PLA, RUZ,
NOV
15 žiačok IV.A
KOZ, KAV
Z:RUZ, NOV

Odborné
školenie:
Ošetrenie pleti
dermarollerom

01.10.2021

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

AB academy, J.
Krutková, SNV
Z: KEB

Previerky
zručnosti
–
Diagnostika
typu pleti

11.10.2021

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD

II.I VIZ počet
žiakov 12

Retinizácia
pleti

18.10.2021

KE

Inštitút GIGI

Z: AND

18.10.2021,
19.10.2021

PPV
kad

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská
Z: PETR, IVA

18 žiakov II.A
KAV

19.10.2021

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD

III.I VIZ počet
žiakov 11

Previerky
zručnosti
–
Klasická
masáž
tváre
a dekoltu
Previerka
zručnosti

21.10.2021

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD

IV.I VIZ počet
žiakov 16

22.10.2021

PPV KAD

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z:
BODAN,
ŠTAD

19 žiakov II.D
KAD

–

25.10.2021

KE

Inštitút GIGI

Z: AND

Halloween

25.10.2021

PAX VIZ

II.I VIZ počet
žiakov 10

Halloween

26.10.2021

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD, AND
SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD, AND

Previerky
zručnosti
Ondulácia
železom
s konečnou
úpravou
Previerky
zručnosti
Hlboké
čistenie

GIGI
Mesopro

-

KAV

–
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III.I VIZ počet
žiakov 12

výrobe
a správnom
používaní.
Odborné
školenie
na
používanie
dermarolleru
a získanie
certifikátu
k správnemu
používaniu.
Preverovanie
teoretických
vedomostí
a praktických
zručnosti
Poznávanie
nových
trendov
v oblasti
starostlivosti
o klienta
Overenie
nadobudnutýc
h zručností

Preverovanie
teoretických
vedomostí
a praktických
zručnosti
Preverovanie
teoretických
vedomostí
a praktických
zručnosti
Žiaci
si
preverili svoje
zručnosti
a vedomosti
pri
vytváraní
spoločenských
účesov.
Poznávanie
nových
trendov
v oblasti
starostlivosti
o klienta
Rozvoj
kreativity
a fantázie
žiakov
Rozvoj
kreativity
a fantázie
žiakov

ODBORNÉ
ŠKOLENIE
L´oreál
profesional

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PETR

KAV
II.A
–
20
žiakov
Z: PLA, NOV

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD, AND
SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PETR
SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: RUZ, KEB

I.I VIZ počet
žiakov 18

PPV KOZ

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: RUZ, KEB

6 žiačok III.A
KOZ
6 žiačok IV.A
KOZ

08.11.2021

PPV KOZ

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: RUZ, KEB

9 žiačok II.A
KOZ

Aktualizačné
školenie:
Získavanie
spätnej väzby
od
zainteresovan
ých strán

28.10.2021

Online
školenie

CAF
CENTRUM,
Mgr. Imrich Žigo

Členovia PK

GIGI
Peptidoterapia

1.11.2021

KE

GIGI
Laboratories
Slovensko

Z: AND

Tematická
úprava vlasov
a líčenie
vo
farbách
na
tému
Halloveen

4.11.2022

PPV
koz

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PLA, NOV

KAV
III.A – 5 žiakov
IV-A
–
5
žiačok

Halloween

4.11.2021

PAX VIZ

SOŠ

IV.I VIZ počet

26.10.2021

PPV
kad

27.10.2021

PAX VIZ

27.10.2021

PPV
kad

„Strašidlá
v nás“

27.10.2021

PPV KOZ

„Strašidlá
v nás“

04.11.2021

„Strašidlá
v nás“

–

Halloween

ODBORNÉ
ŠKOLENIE
Barber

–

KAV

KAV

KAV
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beauty

KAV
I.A – 20 žiakov
Z: PLA, NOV
8 žiačok
I.A KOZ

Oboznámenie
žiakov
s farbiacimi
systémami
firmy L´oreál
profesional.
Rozvoj
kreativity
a fantázie
žiakov
Žiakom
bol
prezentovaný
pánsky
strih
a úprava
brady.
Rozvoj
kreatívnej
tvorby
v danom
odbore
na
danú tému.
Rozvoj
kreatívnej
tvorby
v danom
odbore
na
danú tému.
Rozvoj
kreatívnej
tvorby
v danom
odbore
na
danú tému.
Spätná väzba,
PDCA cyklus,
Zainteresovan
é
strany,
tvorba
dotazníkov
a spätná
väzba.
Rozširovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
využitia
peptidov
v kozmetickej
praxi
a ich
pôsobenia na
organizmus
a pleť.
Rozvoj
kreatívneho
myslenia,
kooperácia pri
vytváraní prác

Rozvoj

služieb
Gemerská 1
Z: BODAD, AND
SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Pla, Nov

žiakov 16

Tematická
úprava vlasov
a líčenie
vo
farbách
na
tému
Halloveen

5.11.2022

PPV
koz

Komplexná
starostlivosť
v profylaxii
a korekcii
starnutia kože

8.11.2021

KE

GIGI
Laboratories
Slovensko

Z: AND

Previerka
zručnosti

9.11.2021

PPV KAD

15 žiakov III.D
KAD

Aktualizačné:
Finančná
akadémia pre
učiteľov

16.11.2022

Michal Tokár
Team
Manager,
Partners
Group SK

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z:
BODAN,
ŠTAD
SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: členovia PK

ODBORNÉ
ŠKOLENIE
L´oreál
profesional

19.11.2021

PPV
kad

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PERT

KAV
III.A, IV.A - 20
žiakov
Z: PLA, NOV

22.11.2021

KE

GIGI
Laboratories
Slovensko

Z: AND

29. -30.11.
2021

PPV
koz

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PLA, NOV

KAV
II.A - 18 žiakov

–

Ako podporiť
epidermálnu
bariéru
a predĺžiť
výsledok antiage procedúr
Previerky
zručnosti
–
Diagnostika
pleti

KAV

KAV

KAV
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KAV
III.A – 4 žiačky
IV-A – 4 žiačky

kreativity
a fantázie
žiakov
rozvoj
kreatívneho
myslenia,
kooperácia pri
vytváraní prác
Rozširovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
starnutia
organizmu,
zamerané na
defekty na koži
spôsobené
starnutím
a atrofiou kože
Žiaci
si
preverili svoje
schopnosti
a zručnosti pri
vytváraní
účesov.
Oboznámenie
sa s finančným
trhom
a skvalitnenie
finančnej
gramostnosti
pedagógov
Oboznámenie
žiakov
s farbiacimi
systémami
firmy L´oreál
profesional.
Farbenie
vlasov
oxidačnou
farboupraktická
činnosť.
Poznávanie
nových
trendov
v oblasti
starostlivosti o
klienta
Upevňovanie
vedomostí
a
zručností
v
oblasti
starostlivosti
o pleť, správne
určenie stavu
pleti

Previerky
zručnosti
–
Starostlivosť o
ruky a nechty

1.12.
8.12.
2021

a

Seminár BCN
Prebiotics
ošetrenie

08.12.2021

Online
školenie

Previerky
zručnosti
Spoločenský
účes
Školenie
Mezoterapia –
transdermálna
elekrotoporáci
a

09.12.2021

PPV
kad

10.12.2021

Online
školenie

Tematická
úprava vlasov
a líčenie vo
farbách
na
tému
Fantazijné
zimné líčenie
Školenie
prístrojom
„SKIN
SCRUBBER,
ako
s ním
správne
pracovať“

13.12.2022

PPV
koz

14.01.2022

Online
školenie

Tematická
úprava vlasov
a líčenie vo
farbách
na
tému
Fantazijné
zimné líčenie
ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
L´oreál

14.12.2022

PPV
koz

KAV

PPV
kad

KAV

15.12.2021

PPV
koz

KAV

KAV

KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z:
Plačková,
Nováková
Kvalifikovaná
lektorka
školenia
v oblasti
kozmetiky
Katarína
Molnárová
Perlacosmetic
Z: RUZ, KEB

KAV
I.A - 18 žiačok

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská
Z: PETR
Kvalifikovaná
lektorka
školenia
v oblasti
kozmetiky
Katarína
Molnárová
Perlacosmetic
Z: RUZ, KEB
SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: NOV

10 žiakov III.A
KAV

Perlacosmetic
Katarína
Molnárová
Z: RUZ, KEB

Z:RUZ

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Nováková

KAV2
II.A
–
žiačky

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,

KAV
I.A – 16 žiačok
ZP: Plačková,
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8 žiačok
KOZ

I.A

5 žiačok III.A
KOZ
4 žiačky IV.A
KOZ

KAV2
II.A
–
žiačky

10

10

Upevňovanie
vedomostí
a
zručností
v
oblasti
starostlivosti o
ruky a nechty
Prezentácia na
oboznámenie
s líniou
španielskej
medicínskej
kozmetiky
Institúte BCN
Prebiotics jej
pôsobením na
pleť,
protokolom
ošetrenia.
Overenie
nadobudnutýc
h zručností
Prezentácia
španielskeho
neinvazívneho
prístroja
na
mezoterapiu
Mesolux
od
spoločnosti
Sisneo
Bioscience.
rozvoj
kreatívneho
myslenia,
kooperácia pri
vytváraní prác
Správne
používanie
a práca
s prístrojom
Skin Scrubber.
Osvedčenie
o absolvovaní
kurzu
Elektrokozmeti
ka
Skin
scubber
–
teória a prax.
rozvoj
kreatívneho
myslenia,
kooperácia pri
vytváraní prác
Oboznámenie
žiakov
s farbiacimi

profesional

Košice
Z: Petričková

Nováková

systémami
firmy L´oreál
profesional.
Farbenie
vlasov
oxidačnou
farboupraktická
činnosť.
rozvoj
kreatívneho
myslenia,
kooperácia pri
vytváraní prác

Tematická
úprava vlasov
a líčenie vo
farbách
na
tému
Fantazijné
zimné líčenie
Tematická
úprava vlasov
a líčenie vo
farbách
na
tému
Fantazijné
zimné líčenie
Školenie
so
Loréal –
professional

16.12.2022

PPV
koz

KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Nov

KAV
III.A - 5 žiačky
IV-A - 4 žiačky

17.12.2022

PPV
koz

KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Nov, Pla

KAV
III.A - 6 žiačky
IV-A - 5 žiačky

rozvoj
kreatívneho
myslenia,
kooperácia pri
vytváraní prác

17.12.2021

PPV KAD

II. D. KAD 10
žiakov

Previerky
zručnostiVodová
ondulácia
s konečnou
úpravou
Školenie
prístrojom
„SKIN
SCRUBBER,
ako
s ním
správne
pracovať“
Odborný
webinár – „Ako
podporiť
duševné
zdravie žiakov“

12.1.2022

PPV
kad

Loréal –
Professional so
Želmírou
Čigašovou
SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: BODAN
SOŠ
beauty
služieb
Gemerská
Z: PETR, IVA

Farbenie,
melírovanie,
diagnostika,
konzultáciaotvorené
otázky
na
ktoré
sme
dostali
odpovede.
Overenie
nadobudnutýc
h zručností

14.1.2022

Online

Perlacosmetic
Katarína
Molnárová
Z: Keb

18.1.2022

Košice

Komenského
inštitút
–
nadácia Pontis

Z: BODAD
AND

Polročné
preskúšanie
IV.A

18.19.1.2022

PPV
kad

8 žiačok IV.A
KAV

Previerky
zručnosti
–
Farbenie rias,
obočia

26.1.2022

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská
Z: PETR, PLA,
NOV, IVA
SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD

KAV

KAV
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16 žiakov I.A
KAV

Správne
používanie
a práca
s prístrojom
Skin Scrubber
certifikát

I.I VIZ počet
žiakov 16

Využívať
získané
vedomosti vo
svojej
pedagogickej
praxi
Overenie
nadobudnutýc
h zručností

Preverovanie
teoretických
vedomostí
a praktických

a úprava
obočia
„Ako pomôcť
študentom byť
najlepšou
verziou seba
samých?“

zručnosti

AND
26.01.2022

Online
prednáška

Akadémia
veľkých diel
Miroslava
Duranková
Kristína
Tomeková

Z: RUZ

Obľúb si aj ty
modelingové
masky

05.02.2022

Online
webinár

Perlacosmetic
Katarína
Molnárová

Z: RUZ, KEB

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Hlboké
čistenie pleti

10.2.2022

PPV KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Pla, Nov

KAV
III.A – 5 žiakov

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Hlboké
čistenie pleti

11.2.2022

PPV KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Pla, Nov

KAV
III.A – 5 žiakov

„
Zaľúbený
Valentín“

14.02.2022
9:00
–
14:00
16.02.2022
17.02.2022

PPVkozmetika
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
KE

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: KEB

6 žiačok II.A
8 žiačok I.A
5 žiačok III.A

Valentín
škole II.A

14.15.02.2022

PPV-KAV

Z: PETR, PLA,
NOV

17 žiačok II.A
KAV

16.2.2022

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1

16 žiakov I.I
viz

v

Odborná
prednáška –
Prezentácia o
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Prečo
študentov
nielen učiť ale
aj
formovať.
Ako
môže
učiteľ
popri
rozširovaní
vedomostí
rozvíjať
aj
charakter
študentov. Čo
je
charakterové
vzdelávanie
a prečo
je
dôležité.
Ako správne
vymiešať
modelingové
masky...Ako
ich
správne
naniesť... Kedy
ich aplikovať...
a veľa
zaujímavého.
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
starostlivosti
o pleť
so
zameraním na
hlboké čistenie
pleti
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
starostlivosti
o pleť
so
zameraním na
hlboké čistenie
pleti
Triedna súťaž
v tematickom
líčení, rozvoj
kreatívnych
praktických
zručností
a estetického
cítenia.
Účesy
vytvorené na
tému Valentín
Oboznámenie
sa
s profesionáln

výrobe využití
sklenených
pilníkov

Z: BODAD
AND

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
L´oreál
profesional
Starostlivosť o
vlasy

17.2.2022

PPV - KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PETR

KAV
I.A – 16 žiakov
Z: Pla, Nov

Carboxy
terapia
Teória a prax

24.02.2022
13:0015:00

Online
priestor

Perlacosmetic
Katarína
Molnárová

Z:KEB

Tehotenstvo
nie je choroba

25.02.2022
9:00-10:00

Online
priestor

GIGI
professional
Mgr.
Vargicová

Z:KEB,
BODAD, AND

Veľkonočné
venčeky

15.3.2022

Spoločenské
účesy

16.3.2022

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
Balajage

Z.

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Z: Ment

18 žiakov

Z: Ment

18 žiakov

18.3.2022

PPV - KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Petr

KAV
III.A – 5 žiakov
IV.A – 3 žiaci
Z: PLA, NOV

Prezentovanie
Chemický
peeling

24.03.2022
9:00-14:45

PPV
kozmetik

SynCare
Slovensko
Kirková
Z: KEB

8 žiačok III.A
koz
8 žiačok IV.A
koz

Odborná
exkurzia
v kaderníckom
salóne

24.3.2022

Ondis Studio,
Floriánska
28, Košice

11 žiakov

Pohľadnice

28.3.2022

SOŠ beauty

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Ment
Z: Ment
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18 žiakov

ymi
pracovnými
nástrojmi a ich
využitím
v kozmetickej
praxi
Školenie
zamerané na
produkty
určené
na
starostlivosť
o rôzne
typy
vlasov
firmy
L´oreál
Teoretické
a praktické
oboznámenie
sa s aplikáciou
a výsledkami
carboxy
terapie
v
kozmetike .
Certifikát
Zostavenie
protokolov
k ošetreniu
pleti
v tehotenstve.
Využitie
kreativity
a
fantázie
Praktické
precvičovanie
a
tvorba
spoločenských
účesov
Odborné
školenie
zamerané na
zosvetľovanie
vlasov,
praktické
precvičovanie
techniky
balajage
Prezentácia
a predstavenie
chemického
peelingu od fy.
SynCare
Slovensko
a Diego dalla
Palma PRO
Nadštandardn
é
vybavenie
salónu

Výroba

pre učiteľa

služieb,
Gemerská 1,
Košice
PPV - KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Pla, Nov

KAV
I.A – 8 žiakov

OC Optima,
Dermacol

Z: REP

6 žiačok
I.NSA/1.
skupina VLK

06.04.2022
13:0015:00

Online

Perlacosmetics
Katarína
Molnárová

Z:KEB

6.4.2022

PPV - KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Pla, Nov

KAV
I.A – 8 žiakov

Odborná
exkurzia

7.4.2022

PULS HAIR
s.r.o,
Mlynská
ulica, Košice

11

DOD
v AB
academy

08.04.2022
9:00-14:00

AB academy,
ActiveShop,
SNV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Ment
Z: KEB

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Úprava rias a
obočia

30.3.2022

Odborná
exkurzia

31.3.2022

Školenie
kryštalická
a diamantová
dermabrazia v
teórii a praxi
PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Úprava rias a
obočia
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5 žiačok III.A,
5 žiačok IV.A
koz

pohľadníc pre
učiteľov
ku
dňu učiteľov
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
úpravy
rias
a obočia
farbením
a
formovaním
Cieľom
odbornej
exkurzie
a
zároveň
prínosom pre
žiačky
I.
NSA/1.
skupiny
nadstavbovéh
o
štúdia
vlasová
kozmetika bolo
predstavenie
najnovších
trendov
dekoratívnej
kozmetiky
značky
Dermacol,
spojené
s
ukážkami
denného
líčenia rôznych
typov tvárí.
Práca
a používanie
dermabrazie
kryštalickej
a diamantovej.
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
úpravy
rias
a obočia
farbením
a
formovaním
Nové náradie
a učebné
pomôcky

Oboznámenie
sa s novinkami
v elektorkozm
etike,
vybavenie
kozmetických

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Hlboké
čistenie pleti

11.4.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Marieta
Plačková,
Adriana
Nováková

KAV
II.A – 9 žiakov

PREVIERKY
ZRUČNOSTI –
Hlboké
čistenie pleti

12.4.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Marieta
Plačková,
Adriana
Nováková

KAV
II.A
–
žiakov

Exkurzia
–
Prehliadka
špecializovaný
ch
predajní.
Návšteva
kozmetického
salónu „ Il
Viso“

13.4.2022

Košice,
špecializovan
é predajne

Z: AND
BODAD

16 žiakov I.I
viz

Súborná práca

21.04.2022
8:30-14:45

PPVkozmetik

MOV - kozmetik

6 žiačok IV.A
koz

Webinár GIGI
– „New age
G4
novinky
2022“

25.4.2022

Online

Institut
GIGI
profesional

Z:
BODAD,
AND

Previerky
zručnosti
–
Kompletné
ošetrenie pleti

28.4.2022

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
AND

8 žiakov IV.I
viz

ODBORNÉ
ŠKOLENIE –
Kadernícky
salón Wivien

28.4.2022

PPV - KAV

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PETR

KAV
III.A, VI.A – 20
žiakov
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Z: Pla, Nov

10

prevádzok.
Praktická
ukážka
ošetrenia
elektrokozmeti
kou.
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
starostlivosti
o pleť
so
zameraním na
hlboké čistenie
pleti
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
starostlivosti
o pleť
so
zameraním na
hlboké čistenie
pleti
Reálne videnie
vybavenia
a chodu
kozmetického
salónu

Preverenie
nadobudnutýc
h
zručností
a vedomostí
získaných
štúdiom
odboru
kozmetik.
Príprava
na
PČMS.
Poznávanie
nových
trendov
v starostlivosti
o klienta
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
komplexného
ošetrenia
Praktická
ukážka
pánskeho
strihu a úpravy
brady, dámsky
strih

s konečnou
úpravou
Návšteva
štátneho
divadla Košice
s odborným
výkladom

EXKURZIA –
Návšteva
ŠDKE

2.5.2022

ŠDKE

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PETR

Previerky
zručnosti
–
masáž tváre a
mikromasáž

3.5.2022

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb
Gemerská 1
Z: BODAD
AND

Previerky
zručnosti
–
Jasquetova
masáž,
Liftingová
masáž,
Hydromasáž
Exkurzia
–
Prehliadka
špecializovaný
ch
predajní
s dekoratívnou
kozmetikou

5.5.2022

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: AND
BODAND

16 žiakov IV.I
viz

9.5.2022

Košice,
špecializovan
é
predajne
OC Optima

Z: AND

11 žiakov III.I,
16 žiakov IV.I
viz

Oboznámenie
sa s novinkami
dekoratívnej
kozmetiky na
trhu

GIGI–
„Regenerácia
pleti po zime“

10.5.2022

Online

Institut
GIGI
profesional

Z:
BODAD,
AND

Dentálna
hygiena.
Prednáška
o starostlivosti
o zuby.

10.05.2022
9:00-10:30

PPVkozmetik

MOV – kozmetik
Soňa Goleňová

9 žiačok II.A
koz

Prednáška
pohlavných
chorobách.

10.05.2022
11:0013:00

PPV
kozmetik

MOV – kozmetik
a Terézia
Špuntová
medička

9 žiačok II.A
koz
4 žiačky II.A
KAV

12.5.2022

SNV

Z: BODAD

7 žiakov IV.I
viz

Poznávanie
nových
trendov,
rozširovanie
vedomosti
a zručnosti
v oblasti
programov
ošetrenia
a výberu
vhodných
prípravkov na
ošetrenie pleti
Prednáška
o starostlivosti
o ústnu dutinu
a dôležitosť
dentálnej
hygieny
v prevencii
chorôb
Prednáška
o pohlavne
prenosných
chorobách
a
následná
diskusia
o prevencii.
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti

o

Odborné
školenie
–
Ošetrenie pleti
„Dermarollero

–
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KAV
III.A
–
6
žiakov,
IV.A
– 8 žiakov
Z: PLA, NOV,
IVA
III.I viz

Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
masážnych
techník
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
masážnych
techník

m“
Odborné
školenie s Hair
Academy,
Košice

12.05.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Z: REP

32
školy I.
ročník
VIZ, I.
VLK

Výroba
kvietkov

14.5.2022

Z: MENT

18

PČMS

18.5.2022 –
03.05.2022

Z: členovia PK

IV.A
II.NSA

Praktické
maturitné
skúšky

Medzinárodná
súťaž
„Kaderník
Medzibodrožia
“
Prednáška
s fyzioterapeut
om

20.05.2022

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
PAX, PPV –
koz,
KAV
SOŠ beauty
služieb
Gemerská
SOŠ
techniky
a remesiel
Kráľovský
Chlmec
PPV
kozmetik

Z: PETR
IVA

1 žiačka III.A
KAV
2 žiačky III.D
KAD

Z: Keb
Mgr. Juraj Leško
Scientia Motus –
fyzioterapia
Košice

7 žiačok III.A
Koz
4 žiačky KAV
Z: RUZ, NOV,
PLA

Umenie
maskérov

27.05.2022
8:45-14:45

ŠDKE

Z: Keb
p. Bačová –
maskérka ŠDKE

6 žiačok III.A
koz
1 žiačka II.I
Z:RUZ

Medzinárodná
súťaž
v účesovej
tvorbe žiakov
SOŠ
Odborná
prednáška
o správnom
postoji
tela
a postoj
pri
práci
kozmetičky.
Praktické
ukážky.
Návšteva
zákulisia
ŠDKE
a maskérne.

26.05.2022
13:0014:45
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žiakov
až IV.
KADročník

ošetrenia pleti,
získanie
certifikátu
Cieľom
odborného
školenia
a
zároveň
prínosom pre
žiačky
našej
školy
boli
ukážky tvorby
náročných
spoločenských
účesov. Žiačky
mali možnosť
vidieť aktuálne
techniky tvorby
spoločenských
účesov
na
rôzne
príležitosti.
Počas
praktickej časti
odborného
školenia
si
zapojené
žiačky priamo
s pomocou p.
Ceselčík
vyskúšali
tvorbu
prezentovanýc
h účesov.
Ručná práca

TČMS

18.05.2022
– 03.07.

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
Vybrané
predajne
Hlavná ulica ,
Košice

Z: PETR, KEB,
MENT,
REP,
SLA, KOL, HAN

IV.A
II.NSA

Exkurzia:
Prieskum trhu
kozmetických
produktov pred
súbornou
prácoupríprava
ponukového
listu
pre
zákazníka

01.06.2022

Z: RUZ

9 žiačok
II.A

Odborná
prednáška
„
Pohlavne
prenosné
choroby“

03.06.2022

PPV
Kozmetik

Terézia
Špuntová
študentka
lekárskej fakulty
Z: RUZ

6 žiačok
III.A koz

EXKURIA
–
návšteva
salónu
My
Time Studio

3.6.2022

MY
TIME
Studio,
Štúrová
1,
Košice

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: Nov

KAV
III.A
–
11
žiakov
Z: PLA, PETR

Súborná práca

06.06.2022
8:45-12:00

PPV
kozmetik

Z:KEB

8 žiačok II.A
koz

Odborné
školenie
–
Ošetrenie pleti
„Dermarollero
m“

6.6.2022

SNV

Z: AND
BODAD

15 žiakov II.I
viz

Súborná práca

08.06.2022

PPV
Kozmetik

MOV Kozmetik
Z: RUZ

9 žiačok
I.A

–
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Ukážka práce
maskéra
Teoretická
časť
MSskúšajúci
Návšteva
vybraných
kozmetických
predajní,
prieskum trhu
kozmetických
produktov,
zostavenie
protokolov
s vybranými
kozmetickými
prípravkami.
Prednáška od
študentky
piateho
ročníka
lekárskej
fakulty Terézie
Špuntovej
o pohlavne
prenosných
chorobách
a
následná
diskusia
o prevencii.
Praktická
ukážka
maderoterapie
, odfarbovanie
a tónovanie
vlasov
Praktické
prevedenie
ošetrenie
seboroickej
a dysseboroick
ej
pleti.
Zostavenie
protokolov
ošetrenia.
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
ošetrenia pleti,
získanie
certifikátu
Preverenie
nadobudnutýc
h
zručností
a vedomostí
získaných
počas prvého
ročníka odboru

Súborná práca

09.06.2022
8:45- 13:00

PPV
kozmetik

Festival
študentského
remesla 2022
–
súťaž
v líčení
s témou
„
Folklór
na
tvári“
Súťaž
tímov
na
tému
Polnočná
dáma v opere
v
rámci
Európskeho
týždňa
odborných
zručností
Aktualizačné:
Finančná
akadémia pre
učiteľov

10.6.2022

Triedne
súťaže.
„DISCO“

kozmetik.
Praktické
prevedenie
ošetrenia
jednotlivých
typov
pleti.
Zostavenie
protokolov
ošetrenia.
Rozvoj
kreativity
a fantázie,
získané
3.
miesto

Z: KEB

6 žiačok III.A
koz

Kežmarok

Z: BODAD

III.I 2 žiačky

14.06.2022

PPV KAV
PPV KAD

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z:
AND,
BODAD, PLA,
NOV,
IVA,
PETR

27 žiakov II.A,
II.I, III.A, III.I
KAV, VIZ

Rozvoj
kreativity,
fantázie,
zručností
v oblasti
líčenia

14.06.2022

Michal Tokár
Team
Manager,
Partners
Group SK

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: RUZ

RUZ

16.06.2022
–
17.06.2022

PPV KAV

III.A KAV

Ročníková
práca

16.06.2022
(náhradný
termín
23.06.2022
)

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská
1,
Košice
Z: PLA, IVA,
NOV, PETR
Z: REP

Oboznámenie
sa s finančným
trhom
a skvalitnenie
finančnej
gramostnosti
pedagógov
Rozvoj
kreativity
žiakov
na
zvolenú tému

Aktualizačné:
Finančná
akadémia pre
učiteľov

23.06.2022

Michal Tokár
Team
Manager,
Partners
Group SK

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: RUZ

RUZ

ODBORNÉ

23.4.2022

SNV

Adriana

KAV

kolo

–
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6 žiačok
I.
NSA/1.
skupina VLK

Ročníková
práca na tému
Ples v opere.
Prezentácie
prác
žiakov
nadstavbovéh
o štúdia –
líčenie
modelky
a
úprava vlasov,
náročná
účesová
tvorba.
Oboznámenie
sa s finančným
trhom
a skvalitnenie
finančnej
gramostnosti
pedagógov.
Školenie pre

ŠKOLENIE –
Dermaroller

Radlinského
20

Nováková

III.A – 3 žiačky

prácu
s
dermarollerom
Upevňovanie
vedomostí
a zručností
v oblasti
ošetrenia pleti

Previerky
zručnosti
–
Hlboké
čistenie pleti,
úprava obočia
a rias,
depilácia

27.6.2022

PAX VIZ

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z:AND BODAD

9 žiakov II.I viz

Módna
prehliadka
mladých
tvorcov
„Young spirit“

28.6.2022

Košice,
Tabačka,
Kulturfabrik

Z: AND

4 žiaci III.I viz,
4 žiaci III.A
KAV

Chobotničky – 8.6.2022
háčkované
výrobky

SOŠ beauty Z: MENT
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Ročníková
práca

SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice
SOŠ beauty
služieb,
Gemerská 1,
Košice

Prednáška
o
novorodencoch

09.06.2022

15.6.2022

Poďakovanie
17.6.2022
za charitatívnu
činnosť
Záverečné
skúšky

20.06.2022
21.06.2022
22.06.2022

Školenie
učiteľov
–
Rozvoj
zamestnateľnosti

06.07.07.2022

Junior
Achievement
Slovensko

Z: MENT

Z: Ment

Rozvoj
zručností
v oblasti
líčenia
a úpravy
vlasov. Rozvoj
kreativity
a fantázie.
30 žiakov
Charitatívna
činnosť
pre
UNLP Košice,
Novorodenecké
oddelenie
9 žiakov III.D Upevňovanie
KAD
prebratého
učiva
18 žiakov

Z: Ment

17 žiakov

Z: BODAN
STAD, MENT

III.D

SOŠ
beauty
služieb,
Gemerská 1, KE
Z: RUZ, PLA,
KEB, BODAN,
STAD,
KOL,
MENT, PETR
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Nové
vedomosti o
novorodencoc
h
Úcta k žiakom

Záverečné
skúšky
v odbore
kaderník.
Teoretické
záverečné
skúšky
Školenie pre
príležitosť
získať
praktické
a zážitkové
vzdelanie,
vzdelávacie
a metodické
materiály
a konkrétne
aktivity, ktoré
môžeme
využívať
na
hodinách
so
žiakmi.

E/ Predmetová komisia odevného dizajnu – MgA. Vargošková Semjanová –
predseda PK



predmetová komisia odevného dizajnu pracovala v školskom roku 2021/2022 v tomto zložení:

Predseda PK: Mgr.art. Petra Vargošková Semjanová
Členovia: Ing. Agáta Gunárová
PaedDr.PhDr.Erika Fertaľová, PhD.

Vo svojej práci sa sústredila na plnenie týchto cieľov:





Kvalitná výučba prezenčnou a aj dištančnou formou
Rozvoj vzdelávania v nových formách a metódach online výuky
Príprava a spracovávanie učebných a vzdelávacích materiálov pre online výuku v digitálnej aj
forme a tiež pre prezenčnú výuku
Vypracovanie zadania a časového harmonogramu pre PČOZ MS v IV.I ODI

Vyučovanie:
Prebiehalo v tomto školskom roku prezenčnou formou. Prerušené bolo v čase týždeň pred
vianočnými prázdninami a bolo nahradené online formou v trvaní jedného týždňa. Forma vyučovania
sa menila nepredvídateľne podľa chorobnosti žiakov v triede a v súlade so školským semaforom.
Úlohou všetkých vyučujúcich v odbore ODI 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 a tiež prehľad dejín umenia a ich prepojenie
v odevnej tvorbe. Dôležitou súčasťou je digitálne spracovanie daných návrhov a práca s multimédiami.
Zásadnou úlohou je pripraviť žiakov pre praktický život, t.j. prácu v módnych salónoch, prípadne v
reklamných agentúrach či na štúdium na vysokej škole.
Tento školský rok bol náročný tak pre učiteľov, ako aj pre žiakov samotných kvôli doplneniu
a zopakovaniu učiva, ktoré sa v predchádzajúcich dvoch rokoch vyučovalo dištančne a bolo súčasťou
maturitnej skúšky. Nemenej dôležité bolo nanovo vybudovať u žiakov sebadisciplínu pri plnení ich
vyučovacích povinností, ktorá pri dištančnej forme ochabla.
K maturitnej skúške bolo pripustených zo IV.I ODI päť zo siedmich žiačok. Dve žiačky budú po
ukončení riadnej klasifikácie maturovať v opravnom termíne v septembri.
Otvorené hodiny, vzdelávanie a príprava edukačných materiálov:
19.10.2021 – Spracovanie zadania pre PČOZ MS ODI
Na zasadnutí predmetovej komisie sme sa zhodli na zadaní maturitnej témy „Mágia op artu“
a následne sme vypracovali časový harmonogram od žrebovania kategórií počnúc až po obhajobu
praktickej časti maturitnej skúšky. Stanovili sme aj podmienky, ktoré musí žiak splniť, aby bol
pripustený k obhajobe maturitnej práce.
25.04.2022 – 29.04.2022 – Realizácia maturitného výrobku – súvislá odborná prax
Absolvovanie súvislej odbornej praxe a realizácia maturitného výrobku prebiehali v ateliéri a dielni.
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Súťaže a exkurzie:
Názov akcie: Festival študentského remesla Kežmarok 2022
Dátum: 10.06.2022
Čas: 05:45 do 18:00
Miesto: Kežmarok
Počet zúčastnených žiakov: II.A 7 žiakov
Popis akcie, podiel zamestnanca na organizácii podujatia:
Splnenie cieľa, prínos pre žiakov:
Prezentácia rôznych remesiel študentov – murári, rezbári, umeleckí kováči, kuchári, kaderníci,
vizážisti, krajčírky. Naši žiaci sa súťaže v odevnej tvorbe zúčastnili v počte 7žiakov, s dvoma
kolekciami – Letný opar a Pošepkám ti. Obsadili 1. miesto. Súťaž a samotná príprava na ňu bola veľmi
náročná, ale zároveň to bola skvelá teambuildingová akcia. Ďalším prínosom pre žiakov bola praktická
skúsenosť s jednotlivými časťami výslednej vizáže modelov, modeliek a s tým súvisiaci nácvik
choreografie, prezentovania sa.
Záver:
Školský rok 2021/2022
hodnotíme ako veľmi náročný hlavne pre študentov z hľadiska
znovubudovania disciplíny. Pozitívne hodnotíme, že priebeh maturitných skúšok prebiehal v riadnych
termínoch a prezenčnou formou tak, ako to bolo po minulé roky pri štandardných podmienkach pri
vyučovaní.

F/ Hodnotiaca správa koordinátora čitateľskej gramotnosti – Ing. Kopkášová
Spopularizovať a ešte viac zatraktívniť beletriu a čítanie medzi žiakmi bolo hlavnou úlohou mňa ako
koordinátora čitateľskej gramotnosti. Školský rok 2021/2022 bol našťastie bezcovidový, tak naše úsilie
sme v plnej miere mohli venovať žiakom, aby sme im pomohli naučiť sa milovať literatúru. Aby
čítanie sa stalo ich vášňou. Preto na hodinách slovenského , anglického a nemeckého jazyka
vyučujúci so žiakmi pracovali na tom, aby sme na konci šk. roka mohli skonštatovať, že úsilie začína
prinášať výsledky. Do knižnice totiž prichádza nepomerne viac žiakov, ktorí tu radi trávia popoludnia.
V tomto školskom roku som už tradične organizovala Popoludnia s knihou. Spolu so žiakmi sme si
zvolili nasledovné témy.
 Moja obľúbená kniha 19 ž. - 28.10.2021
 Kniha alebo film?
15 ž.- 30.10.2021
 Čo priniesli noviny- vyhľadávanie a práca s textom – /on-line noviny / 17 ž.
 20.1.2022
 Myšlienkové mapy vytvorené na základe prečítaného textu 12 ž. - 24.3.2022
 Bude zo mňa spisovateľ? Tvorba krátkych príbehov. 17ž. - 28.4.2022
 Vedomostné kvízy zamerané na overenie čitateľskej gramotnosti 15ž.
16.6.2022
Okrem týchto aktivít učitelia na hodinách slovenského jazyka priebežne hovoria o slovenských a j
zahraničných významných autoroch a ich dielach.

G/ Hodnotiaca správa koordinátora finančnej gramotnosti – RNDr. Petkaničová
Finančné vzdelávanie na našej škole plne rešpektuje Národný štandard finančnej gramotnosti verzia
1. 2 MŠVVŠ SR. Finančná gramotnosť sa realizovala
-

začlenením vhodných aktivít do vyučovacieho procesu,
výučbou plánovaných tém na vyučovacích hodinách,
organizovaním workshopov pre žiakov a učiteľov,
inštalovaním tematických plagátov na chodbe 2. posch..
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Vzdelávanie žiakov
Vzdelávacie programy JA Slovensko
Podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť
mládeže. V programoch Viac ako peniaze, Zručnosti pre úspech a Etika v podnikaní je vyškolená J.
Petkaničová a M. Jac v programe Viac ako peniaze.
Viac ako peniaze
Trieda: III. I
Učitelia: Petkaničová, Jac
Žiaci absolvovali centrálny vstupný test. Počas školského roka sa vzdelávali pomocou online
učebnice, ktorá je uvedená na stránke JA Slovensko. Cieľom je rozvoj znalostí z finančnej
gramotnosti. SŠR 7.7
V júni absolvovali výstupný test. Výsledky žiakov sa výrazne zlepšili. Pri úspešnosti 75 % získali
certifikát 8 žiakov.
Etika v podnikaní
Trieda: II. I – VIZ
Učitelia: Petkaničová
Tento program prebúdza aktívny záujem žiakov o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu
o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť.
SŠR 7.7
Dve žiačky triedy sa zúčastnili súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť s prípadovou štúdiou Peniaze vs,
príroda.
Online učebnica ekonómie a podnikania
Trieda: I. NSA
Učitelia: Jac
Žiaci absolvovali centrálny vstupný test. Počas školského roka sa vzdelávali pomocou online
učebnice, ktorá je uvedená na stránke JA Slovensko. Cieľom je rozvoj znalostí z ekonómie, základov
podnikania, finančnej gramotnosti. SŠR 7.7
Výstupný test zvládli úspešne 12 žiaci.
Zručnosti pre úspech
Trieda: III. I
Učitelia: Petkaničová
Žiaci získali zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie aj prácu v tíme. Rozvíjali
základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú prácu,
schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.
SŠR 7.7
Žiačky sa zúčastnili súťaže Môj projekt s biznisom Klíma doma. Pre nedostatok súťažiach však bola
zrušená.
Rozbehni sa! Academy
Dátum: september 2021 – apríl 2022
Trieda: III. A, III. D, IV. A, IV. I, II. NSA
Učitelia: Petkaničová, Liptáková, Mihaľo
Program učí žiakov podnikavosti. Naučili sa rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál,
vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov. Žiaci pracovali v programe pod vedením
učiteľov.
Rozbehni sa! Biznis fórum
Dátum: 24. 5. 2022
Trieda: III. I – 8 žiakov
Učitelia: Petkaničová
Žiaci sa zúčastnili workshopu "Ako nájsť nápad" - praktické techniky ako rozpoznávať nové nápady
tímové cvičenie generovania kreatívnych nápadov vylepšovanie nápadov metódou.
Na podujatí prezentovali svoje podnikateľské nápady. Vypočuli si aj nápady ostatných. Zistili, že
rozbehnúť originálny nápad cez internet nie je až také zložité.
Propagácia podnikateľského zámeru
Dátum: október – november 2021
Trieda: II. NSA
Učitelia: Kerestúriová

- 98 -

Žiaci získali praktické zručnosti pri tvorbe propagačného materiálu a vizitky, teoretické vedomosti o
tom, čo je a čo nie je nutné uvádzať v daných materiáloch. Pracovali v programe Zoner Callisto.
Materiály boli súčasťou podnikateľského plánu. V budúcnosti zvládnu propagáciu vlastného salónu.
Finančná akadémia
Dátum: 9. 11. 2021, 16. 11. 2021
Trieda: IV. A, IV. I
Učitelia: Petkaničová
Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov maturitných ročníkov a jeho cieľom je
viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť
správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.
Finančná olympiáda
Dátum: 2. 2. 2022
Trieda: III. I
Učitelia: Petkaničová
Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej
gramotnosti, a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Žiaci pri vypracovaní testu
mohli používať dostupné pomôcky. Vyplnením testu si rozšírili svoje vedomosti v tejto oblasti.
Panely finančnej gramotnosti
Na druhom poschodí sú vystavené postery s témou finančnej gramotnosti. Sú upevnené v klipových
rámoch. Žiaci sú touto formou vzdelávaní a motivovaní k finančnej zodpovednosti. Petkaničová

Tvorba vzdelávacích objektov v učebni 85
V učebni finančnej gramotnosti je na stene biznis strom, motivačný panel podnikania, myšlienková
mapa rodinného rozpočtu a komponenty osobného rozpočtu. Žiaci sa oboznamujú s činiteľmi, ktoré
ovplyvňujú tvorbu podnikateľského plánu, sú motivovaní k finančnej zodpovednosti, motivácii
k podnikaniu. SŠR 7. 7
Petkaničová
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Vzdelávanie učiteľov
Všetci učitelia absolvovali aktualizačné (kontinuálne) vzdelávanie, Finančná akadémia pre učiteľov 27. 8. 2021, 30. 8. 2021, 16. 11. 2021, 14. 6. 2022, 23. 6. 2022.
Počas šk. roka mali možnosť využívať online knižnicu finančnej gramotnosti.
Týždeň vedy a techniky 2021 na našej škole – vyhodnotenie

Noc výskumníkov
24. 9. 2021
Načo bolo treba presne rysovať
Asi každý z nás na základnej škole rysoval trojuholníky a kružnice. A niektorí si možno kládli otázku,
na čo to mimo školy môže byť dobré. Žiaci sa dozvedeli načo potreboval presné rysovanie Ján Botto,
oboznámili sa s gotickou kružbou a prácou leteckého navigátora z druhej svetovej vojny.
Triedy: III. D, I. NSA, II. I
Učiteľ: Jac, Petkaničová, Kerestúriová
Načo žijú lišajníky a čo nám prinášajú?
Huby sú hnacím motorom rozkladu organického materiálu v pôde, odpadu, zúčastňujú sa na
mineralizácii a humifikačnom procese, ako aj na rozklade mŕtveho dreva. Prispievajú k obohacovaniu
ekosystémov o dusík, ovplyvňujú ich vodný režim a klímu. Sú dôležitým zdrojom potravy sobov,
veveríc, hlodavcov, gazel, ale aj chrobákov či mravcov. V neposlednom rade nám slúžia ako
bioindikátory znečistenia ovzdušia, klimatickej zmeny, intenzity využívania krajiny, zmeny stanovíšť i
fragmentácie biotopov.
Triedy: I. A
Učiteľ: Petkaničová
Genetika na kolesách
Na výskum mnohých bunkových procesov sa používajú rôzne modelové organizmy. Medzi známe
modely patrí hrach siaty (Pisum sativum), ktorý vo svojej práci použil Johann Gregor Mendel a vďaka
ktorému sa mu podarilo definovať zákony dedičnosti. Žiaci sa oboznámili s postupným rozvojom
genetiky a používaním ďalších organizmov.
Triedy: II. I, III. D
Učiteľ: Kerestúriová, Jac
E- testovanie NÚCEM
11. 10. 2021, 13. 10. 2021, 18. 10. 2021
V teste z čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia sa u stredoškolákov pilotne overovala
kompetencia kriticky myslieť, t. j. ich schopnosti prijať, spracovať, vyhľadávať a sprostredkovať
informácie, rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných, ale aj identifikovať chyby, protirečenia a
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dezinformácie nachádzajúce sa vo východiskových textoch. Žiaci vypracovali úlohy na hodinách
informatiky.
Triedy: III. A, III. I
Učitelia: Kerestúriová
Oxytocín - hormón lásky ale aj liečby
8. - 12. 11. 2021
Oxytocín je považovaný za hormón lásky a pozitívnych emócií. Zodpovedá za dôležité fyziologické
funkcie v našom tele, sprevádza nás pri narodení a ovplyvňuje naše telo a myseľ. Prednášku žiakov
veľmi zaujala, pretože sa týkala začiatkov partnerských vzťahov.
Triedy: I. A, II. A, II. I, III. A, III. I, I. NSA
Učiteľ: Handlovičová, Jac, Kolesárová, Petkaničová
Pravda alebo hoax?

SŠR .3

8. - 12. 11. 2021
Výstava „Pravda alebo hoax?“ priblížila žiakom zaujímavé fakty o hoaxoch, ich jednotlivé znaky,
možnosti ako ich rozoznať a dôsledky, ktoré môže mať ich šírenie. Zároveň obsahuje najpopulárnejšie
pandemické medicínske hoaxy a ich vyvrátenie. Podujatie bolo organizované formou virtuálnej
výstavy.
Triedy: I. A, II. D
Učiteľ: Jac, Kerestúriová
Ako fungujú PCR testy na COVID?
8. - 12. 11. 2021
Prednáška bola zameraná na fungovanie metódy real-time RT-PCR, ktorá sa používa na testovanie
vzoriek na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2? Prednáška bola dostupná na youtube kanáli.
Triedy: I. A
Učiteľ: Handlovičová
Prečo je nám dobre tam, kde sme?
8. - 12. 11. 2021
Človek je tvor veľmi zvedavý, a preto rád skúma svoj svet pod vodou, vysoko v horách ba dokonca aj
vo vesmíre. Pôsobenie rôznych fyzikálnych faktorov v rôznych prostrediach našich žiakov zaujalo.
Triedy: II. I, III. A, III. I
Učiteľ: Handlovičová, Liptáková, Petkaničová
iBobor - celoslovenská informatická súťaž
8. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Iniciuje v
študentoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných
technológií pri učení sa. Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori (24) a Seniori (35).
Triedy: III. D, I. NSA, I. A, I. D – 11. 11. 2021
Učitelia: Kerestúriová
Finančná akadémia

SŠR 10.
POP KSK
12.

9. 11. 2021, 16. 11. 2021
Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov stredných škôl a jeho cieľom je viesť
mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Študenti sa dozvedia, ako správne pracovať s
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peniazmi. Zaujímavou cestou dostanú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako
dostanú do rúk svoju prvú výplatu.
Triedy: IV. A, IV. I
Veda je zábava

SŠR
11. 11. 2021
7.6
Naši prváci mali možnosť experimentovať s domácimi surovinami – sóda, ocot, mlieko, potravinárske
farby, olej. Pokusmi budú môcť doma spestriť napr. oslavu narodenín. Samozrejme, priebeh
chemických reakcií sme žiakom náležite vysvetlili. mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému
vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok chceme ukázať, že za všetkými javmi
okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy.
Triedy: I. A, I. D, I. I
Učitelia: Kerestúriová, Petkaničová
Veľké „malé“ objavy
8. – 16. 11. 2021
V každodennom živote sa stretávame s „malými“ objavmi, ktoré nám uľahčujú život. Úlohou žiakov
bolo vypracovanie projektu s uvedenou témou. Znamenalo to, vybrať predmet bežnej dennej potreby,
nájsť históriu jeho vzniku a formy modernizácie vzhľadom na súčasné technológie.
Triedy: I. I, II. A
Učiteľ: Liptáková

SŠR 10. POP
KSK 12.

Čo potrebujem vedieť o financiách

november 2021
Žiaci našej školy majú možnosť pozrieť si výstavu plagátov s témou finančných a podnikateľských
zručností. Výstava je v priestoroch chodby na 2. poschodí.
Učiteľ: Petkaničová
Aká je tvoja digitálna stopa
november 2021
Už prvé kliknutie na internet zanecháva stopu. Túto skutočnosť si neuvedomujú mladí ľudia.
Nechránia si svoje súkromie, čím vytvárajú priestor pre ich kyberšikanovanie. Žiaci sa zúčastnili
workshopu, a zároveň majú možnosť pozrieť si postery pri učebni informatiky.
Učiteľ: Kerestúriová

H/ Správa o činnosti práce školského psychológa, školského a kariérového
poradcu v školskom roku 2021/2022 – Mgr. Jarná
A: Ciele práce školského psychológa, školského a kariérového poradcu v školskom roku
2021/2022 boli realizované na základe vypracovaného plánu práce:
- poskytovať odborné psychologické služby žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým
zamestnancom školy, a to individuálne, skupinovo i hromadne, pri poskytovaní týchto služieb
riadiť sa etickým kódexom práce psychológa a etickým kódexom práce školského psychológa
- pri svojej činnosti spolupracovať s vedením školy, pedagogickými zamestnancami, školským
koordinátorom prevencie, kontaktnou psychologičkou zo psychologickej poradne, odbornými
zamestnancami CPPPaP a CŠPP, podľa potreby s inými príslušnými odborníkmi a inštitúciami
- monitorovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov, odhaľovať negatívne javy v správaní
žiakov i príznaky šikanovania s využívaním diagnostických nástrojov, a v prípade
identifikovania zabezpečiť včasnú intervenciu, taktiež zvyšovať u žiakov povedomie
o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania
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-

poskytovať individuálne / skupinové poradenstvo pri optimalizácií učenia sa žiakov, pre žiakov
učiacich sa pod svoje možnosti alebo žiakov s nízkou motiváciou
sprostredkovať žiakom informácie o efektívnych metódach učenia sa, a pomáhať im pri
rozhodovaní sa pri voľbe povolania alebo VŠ
poskytovať starostlivosť začleneným žiakom, podieľať sa na tvorbe IVVP na základe záverov
a odporúčaní uvedených v správach z diagnostických vyšetrení
podporovať vytváranie priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, budovať tímovú
spoluprácu, vzájomnú podporu a empatické vzťahy, zabezpečiť intervenciu pri narušených
sociálnych vzťahoch v triede
venovať pozornosť výchove k zdraviu a zdravému životnému štýlu, a zapájať žiakov do aktivít
na podporu telesného a duševného zdravia
zapájať žiakov do aktivít s environmentálnym zameraním s cieľom podnietiť záujem žiakov
o environmentálne témy
podieľať sa na prezentácii školy smerom k základným školám a verejnosti
zúčastňovať na stretnutiach školských poradcov a školských psychológov realizovaných
CPPPaP, vzdelávať sa v súlade s ročným plánom profesijného rozvoja, študovať aktuálne
trendy a poznatky z oblasti školskej psychológie a kariérového poradenstva

B: Realizácia hlavných úloh
1) Preventívne aktivity
Oboznámenie žiakov prvých ročníkov (I.A, I.D, I.I) s náplňou práce školského psychológa, školského
a kariérového poradcu, informovanie žiakov o možnostiach a čase konzultácie (prvý septembrový
týždeň 2021)
V 1.ročníkoch (I.A, I.D, I.I) boli uskutočnené zážitkové teambuildingové aktivity so zameraním na
uľahčenie adaptácie na stredoškolské prostredie (prvá polovica septembra 2021)
V spolupráci s triednou učiteľkou II.I bola v danej triede realizovaná dvojhodinová beseda s cieľom
rozvoja tolerancie a odovzdania odborných informácií o sluchovom postihnutí (9.3.2022)
V II.I bola zrealizovaná beseda na tému Šikanovanie/Kyberšikanovanie a zrealizované zážitkové
aktivity na stmelenie kolektívu (20.4.2022)
V končiacich ročníkoch (IV.A, IV.I, II.NSA) boli zrealizované hodiny na tému Zvládni maturitu, prekonaj
stres so zameraním sa na efektívne spôsoby učenia, mnemotechnické pomôcky na ústnu maturitnú
skúšku, rady a tipy ako pracovať so stresom/trémou (počas mesiaca marec a apríl 2022)
V spolupráci so psychologičkou Mgr. Barborou Vanickou zrealizovaná hodina zameraná na soc.
vzťahy a budovanie pozitívnej klímy v triede (I.D, 20.10.2022)
V spolupráci so školskou koordinátorkou prevencie Mgr. Ballayovou a psychologičkou Mgr. Barborou
Vanickou z CPPPaP Zuzkin park prebehla beseda na tému HIV/AIDS (IV.A, IV.I, 20.10.2021)
V spolupráci so školskou koordinátorkou prevencie Mgr. Ballayovou bola zrealizovaná prednáška na
tému Škodlivosť fajčenia a pitia alkoholu (I.A, I.D, I.I, 4.4., 11.4., 13.4.2022)
Vytvorenie Ekotímu (3 žiačky z I.NSA a 2 žiačky z III.D), vytvorenie pracovného listu pre žiakov na
tému Triedenie odpadu a plagátu Ako triediť odpad, realizácia stretnutí Ekotímu a následne
realizované aktivity vo všetkých triedach v spolupráci s Ekotímom s cieľom odovzdať informácie ako
správne triediť odpad a ako predchádzať vzniku odpadu (6.-11.10.2021)
Spolu so školskou koordinátorkou prevencie zúčastnenie sa online podujatia Na rovinu o duševnom
zdraví, ktoré realizovalo Psychosociálne centrum KE (I.D, II.NSA, 16.11.2021)
2)
Intervenčné aktivity
Počas celého školského roka bola poskytovaná psychologická starostlivosť žiakom podľa potreby
jednorazovo alebo opakovane, išlo o riešenie osobnostných a rodinných problémov, vzťahové
problémy v triede, kariérové poradenstvo, práca s trémou pri ústnom skúšaní a osvojenie si
efektívnych spôsob učenia, nasledovne (I.A= 5, I.D=1, I.I=3, II.A=4, II.D=2, II.I=2, III.A=2, III.D=4,
IV.A=7, IV.I= 6, I.NSA=2, II.NSA=2)
V I.I boli zrealizované hodiny na stmelenie kolektívu v spolupráci s triednou učiteľkou a hodina
zameraná na rozvoj tolerancie a eliminácia predsudkov (8.10.2021, 5.4.2022)
V spolupráci so školskou koordinátorkou prevencie prebehla v III.A triede, odbore kaderník-vizážista,
beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi a žiakom boli poskytnuté odporúčania a materiály, čo robiť
pred vycestovaním do zahraničia za prácou (18.5.2022)
Pre 4 žiakov (I.D) a 1 žiačky (III.A) prebehli aktivity zamerané na osvojenie základov prvej pomoci
a zvládanie záťaže pri nepredvídateľných situáciách (30.5-3.6.2022)
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Počas celého školského roka bolo poskytované individuálne poradenstvo pre žiakov cez email,
Edupage, a zároveň posielanie žiakom dôležitých informácií prostredníctvom Edupage (brigáda,
zaujímavé podujatia...)
V priebehu celého školského roka prebehli vzhľadom na ešte prebiehajúcu pandemickú situáciu
prevažne telefonické konzultácie so zákonnými zástupcami zamerané na riešenie osobnostných
problémov a konzultácie ohľadom začlenených žiakov, zároveň bola realizovaná spolupráca s
triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami pri riešení problémov žiakov/ dianí v triede
Evidencia, aktualizácia, archivácia dokumentácie integrovaných žiakov, v tomto školskom roku bolo k
dátumu 15.9.2021 začlenených 59 žiakov, žiadosť o úpravu maturitnej skúšky si podalo 8 žiakov. Pri
identifikácií ťažkosti v učení odosielanie žiakov na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie
a odosielanie na rediagnostické vyšetrenie do CPPPaP a CŠPP, vypracovanie IVVP novozačlenených
žiakov a aktualizácia IVVP u žiakov vyšších ročníkov (priebežne počas celého školského roka)
3)
Diagnostické aktivity
V spolupráci so školskou koordinátorkou prevencie Mgr. Ballayovou bol žiakom I.A, I.D, I.I
administrovaný anonymný dotazník na identifikáciu počtu fajčiarov (4.4., 11.4., 13.4.2022)
V prvých ročníkoch I.A, I.D, I.I bola zrealizovaná sociometria na zmapovanie vzťahov v triede (vodca,
žiaci s pozitívnou a negatívnou voľbou...) prostredníctvom sociometrického dotazníka, a následne
prebehli konzultácie o výsledkoch s triednymi učiteľmi, a taktiež bol administrovaný anonymný
dotazník na zmapovanie šikanovania v jednotlivých triedach (marec 2022)
V II.I bol administrovaný anonymný dotazník na zmapovanie klímy v triede, výsledky boli
prekonzultované s triednou učiteľkou (20.4.2022)
4)
Aktivity v oblasti kariérového poradenstva
Sprostredkovanie informácií žiakom (IV.A, IV.I, II.NSA) o možnostiach štúdia po skončení strednej
školy, DOD na VŠ, termíne podávania prihlášok na jednotlivé fakulty, poskytnutie materiálov ako vzor
životopisu, motivačný list, rozdiely medzi štúdiom na SŠ a VŠ, povinnosti študentov po skončení školy,
modelové otázky, s ktorými sa môžu stretnúť na pohovore (priebežne počas školského roka)
Počas školského roka boli poskytnuté individuálne osobné konzultácie v oblasti kariérového
poradenstva 10 žiakom končiacich ročníkov, na vysokú školu si 6 žiaci podali prihlášku (IV.A=1,
IV.I=3, II.NSA=2), taktiež žiakom bola poskytnutá pomoc pri vypĺňaní prihlášky na VŠ elektronickou
formou a usmernenie pri vytváraní životopisu vo Worde (február, marec, apríl 2022)
V spolupráci s kontaktnou psychologičkou Mgr. Pinkovou z CPPPaP bola zrealizovaná diagnostika
Profi orientácia prostredníctvom platformy ZOOM (22.-23.11.2021) a následne prebehli individuálne
konzultácie cez ZOOM o výsledkoch testov profesijnej orientácie (15.2.-16.2.2022), 13 žiakov
končiacich ročníkov prejavilo záujem o Profi orientáciu
Informovanie všetkých žiakov o brigádach, o pracovných ponukách v oblasti beauty služieb pre žiakov
končiacich ročníkov a absolventov školy (priebežne počas školského roka)
Aktualizácia nástenky výchovného poradcu, aktualizácia dôležitých telefónnych čísel na linky pomoci
a vytvorenie letáčikov pre žiakov s tel. kontaktmi, zrenovovanie školskej schránky dôvery a vytvorenie
posterov s psychologickou tematikou (priebežne počas školského roka)
5)
Iné aktivity
Vypracovanie plánu práce pre školský rok 2021/2022 (prvý septembrový týždeň 2021)
Aktualizácia odporúčaní pre prácu so žiakmi s VPU, SP, PAS, NKS, ADHD + odovzdanie odporúčaní
pedagógom (september 2021)
Podľa potreby telefonické konzultácie, konzultácie cez email s kontaktnou psychologičkou Mgr.
Pinkovou a špeciálnou pedagogičkou z CPPPaP Zuzkin park, ale aj inými odbornými zamestnancami
CPPPaP Slovenskej jednoty a CŠPP Bocatiova, Košice (priebežne počas školského roka)
Pravidelná účasť na poradách našej školy prostredníctvom Zoom/ prezenčne (počas celého školského
roka) a účasť na nultom rodičovskom stretnutí a konzultácie so zákonnými zástupcami začlenených
žiakov prvých ročníkov
Evidencia, príjem a výdaj učebníc (na začiatku a na konci školského roka)
Objednávanie nových učebníc na základe požiadaviek pedagogických zamestnancov a potrieb školy,
emailová a telefonická konzultácia s jednotlivými kníhkupectvami a vydavateľstvami (október 2021, jún
2022)
Zapojenie školy do environmentálneho projektu Ekoalarm zameraného na triedenie odpadu, získanie
košov pre jednotlivé triedy na separáciu odpadu, váženie vyprodukovaného odpadu žiakmi za jeden
týždeň na začiatku a konci školského roka za asistencie 2 žiakov I.D triedy (september 2021, máj
2022)
Vytvorenie propagačného videa za účelom prezentácie mesta Krakow a odbornej stáže, jeho
publikácia na facebookovej stránke školy (február 2022)
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Psychologická príprava žiakov (KAD, KAD-VIZ, KOZ-VIZ, KOZ, VLK) pred odbornou stážou Erasmus
do Krakowa, Splitu a Olomouca, so zameraním na lepšie spoznanie sa, rozvoj komunikačných
zručností, riešenie konfliktov a zvládanie záťaže (február, marec 2022)
Vyplnenie IT Fitness Testu (5.5.2022)
6)
Prezentácia školy
V priebehu školského roka aktualizácia kontaktných emailov ZŠ Košice, Košice- okolie pre potreby
odosielania aktuálnych informácií a možnosti štúdia na našej škole pre výchovných poradcov zo ZŠ,
pridávanie príspevkov na fb stránku školy
Online DOD pre žiakov 9.ročníkov v spolupráci s vedením školy prostredníctvom MS Teams
(16.2.2022)
Online prezentácia našej školy pre žiakov 9.ročníka prostredníctvom MS Teams, ktorý realizovala ZŠ
sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50 (25.1.2022)
7)
Zvyšovanie odbornosti, vzdelávania
A) Účasť na poradách školských a kariérových poradcov- CPPPaP Zuzkin park 10 (ZOOM /
prezenčne)
• 14.10.2021- Úlohy školských psychológov v rámci univerzálnej prevencie (ZOOM)
• 27.10.2021- Kariérové poradenstvo v aktuálnych podmienkach (ZOOM)
• 9.2.2022- Krízové intervencie v prostredí školy (ZOOM)
• 8.6.2022- Adverzné detské skúsenosti a ich dôsledky na VVP (prezenčne)
• 11.1.2021 Zážitkami k povolaniu a Kariérové poradenstvo s UNIPOC (CPPPaP Karpatská 8, online)
• 12.1.2021 Zážitkami k povolaniu- hľadanie pokladu (CPPPaP Karpatská 8, online)
B) Účasť na poradách školských psychológov- CPPPaP Zuzkin park 10 (ZOOM / prezenčne)
• 13.10.2021- Zvládanie stresu (ZOOM)
• 31.1.2022- Krízové intervencie v prostredí školy (ZOOM)
• 2.6.2022- Výhody a úskalia práce školských psychológov (prezenčne)
C) Školenia (online / prezenčne)
-Inovačné vzdelávanie, VÚDPaP, Prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa pre
odborných pracovníkov podľa princípov kognitívno- behaviorálnej terapie, lektori: PhDr. Antónia
Kotianová, PhD. a doc. PhDr. Miloš Šlepecký, PhD. (27.9.-30.9.2021 prezenčne v LM,17.1.-19.1.2022
online, 14.3.-17.3.2022 online, 23.5.-26.5.2022 prezenčne v LM), prebiehajúce vzdelávanie do roku
2023
- Inovačné vzdelávanie, VÚDPaP, Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
(22.9., 23.9., 25.10., 29.11., 20.12.2021 online)
- Terapia selektívneho mutizmu, Mgr. Hargašová (26.11.2021 online)
- Test ruky, Mgr. Zdeněk Altman (27.11., 28.11.2021 online)
- Novinky v školských zákonoch, Inklucentrum (15.12.2021 online)
- Čas pre učiteľov a učiteľky, Portál školskej psychológie (12.1.2022 online)
- Školský psychológ pokračujeme, Inklucentrum (10.2.2022 online)
- Kresba postavy, Mgr. Zdeněk Altman (19.2., 20.2.2022 online)
- Kresba stromu, Mgr. Zdeněk Altman (19.3., 20.3.2022 online)
- Kurz krízovej intervencie I, Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD. (4.3., 5.3.2022 prezenčne v KE)
- Zámerné sebapoškodzovanie u detí a mladistvých, PhDr. Fikarová a Mgr. Ingrová (9.4., 10.4.2022
online)
D) Webináre
- Elektronická triedna kniha, aSc Applied Software Consultants (26.8.2021 online)
- Ochutnávka akreditovaného výcviku v kariérovom poradenstve, Združenie pre kariérové poradenstvo
a rozvoj kariéry (21.9.2021 online)
- Ochrana detí a mládeže pred sexuálnym zneužívaním, IUVENTA (12.10.2021 online)
- Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán, ÚNMS SR (28.10.2021 online)
- Fenomény internetu a kyberšikana, IUVENTA (11.11.2021 online)
- Online nástroje v práci s mládežou I a II, IUVENTA (15.2., 16.2.2022 online)
- Spoznaj svoju pamäť, Mladý podnikavec (28.2.2022 online)
- Tvorba pexesa v PowerPointe, IUVENTA (28.2.2022 online)
- Využívanie Actionbound, IUVENTA (8.3.2022 online)
- Interaktívny pracovný zošit One Note, Edusteps (25.3.2022 online)
- Ako využívať PowerPoint na tvorbu didaktických hier II, Edusteps (28.3.2022 online)
- Metodika prípravy sociálno-psychologického tréningu v škole, Mgr. Lemešová (28.3.2022 online)
- Význam a dôležitosť oznamovacej povinnosti pri podozrení, že dieťa zažíva násilie, Ing. Lucáková
(31.3.2022 online)
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E) Iné:
-Samoštúdium- čítanie odborných kníh, časopisov, sledovanie webinárov dostupných na internete,
počúvanie podcastov a sledovanie aktuálnych informácií z oblasti školskej psychológie a kariérového
poradenstva, konzultácie a výmena informácií, skúsenosti s inými školskými psychologičkami
(priebežne počas školského roka)
Poznámka: V šk. roku 2021/2022 vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu súvisiacu
s ochorením COVID 19, nepredvídateľný výskyt tried v karanténe a moju dlhotrvajúcu
práceneschopnosť počet realizovaných aktivít bol v menšom rozsahu v porovnaní s predchádzajúcimi
školskými rokmi.

I/ Realizácia úloh prevencie v šk. roku 2021/2022 na Strednej odbornej škole
beauty služieb Gemerská 1, Košice – Mgr. Ballayová
Prevencia na škole sa realizovala:
Primárna prevencia
a) Usmerňovanie a koordinovanie preventívnych aktivít, výchovy na škole v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami, školskou psychologičkou, s CPPPaP Zuzkin park 1, Košice –
Mgr. Barbora Vanická
b) Osobitnú pozornosť sme venovali aktivitám, odborným prednáškam o škodlivosti fajčenia, zdravý
životný štýl, duševné zdravie, riziká virtuálneho prostredia, prevencia šikanovania.
1. aktivita: Oboznámenie žiakov prvého ročníka s obsahom práce koordinátora prevencie.
Besedu o pozitívnej klíme v školskom kolektíve. Príprava plánu preventívnych aktivít
Termín: september 2021
Triedy I. A, I. D, I. I
2. aktivita: Úprava a vytvorenie Zelenej oázy na školskom dvore
Spolupráca žiakov a učiteľov
Termín: september 2021
Triedy: III. A, , I. D , I. A, I. I, II. A, II. I,
3. aktivita: Enviromentálna výchova : starostlivosť o zelenú oázu na školskom dvore. Sadenie
byliniek, drevín, úprava zelene.
Termín: September – október 2021
Triedy: Zapojili sa všetky triedy v rámci hodín TSV.
4. aktivita: Odborné prednášky v 2.- 3 ročníku a nadstavbe na tému: Obchodovanie s ľuďmi
Termín: október 2021 priebežne
Triedy: 2. - 3. ročníky, I. NSA, II. NSA
5. aktivita: Duševné zdravie. Odborná prednáška s Mgr. Vanická CPPPaP Zuzkin park
Termín: november: 26.11. 2021 II. A, II. I,
6. aktivita: Odborná prednáška kyberšikana, šikana.
Termín: november 2021
Trieda: II. NSA , I. NSA, I. D, I. I, I .A
7. aktivita: Odborná prednáška na tému HIV-AIDS v spolupráci so školskou psychologičkou
Termín: december : 16.12, 18. 12. 2021
Triedy: IV. A, IV.I, II. A, I. D, I. NSA
8. aktivita: Empatia, zdravý životný štýl, slušné správanie sa v spolupráci s triednymi učiteľmi
Termín: december 2021 priebežne
9. aktivita: Zdravý životný štýl
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Termín: január 2022
Triedy: všetky ročníky, na hodinách TSV
10. aktivita: Prevencia užívania legálnych a nelegálnych drog (na hodinách ETV)
Termín: február 2022
Triedy: I. A, I. I, I. D, II. A, II.I
11. aktivita: Riziká virtuálneho prostredia.
Termín: marec 2022
Triedy. II. A, II. I, III. A, IV. A, IV. I
12. aktivita: Prevencia ochrany duševného zdravia
Termín: marec 2022
Triedy: I. NSA, II. NSA
13. aktivita: Škodlivosť fajčenia a pitia alkoholu. Odborná prednáška v spolupráci so školskou
psychologičkou.
Termín: 4.4.2022, 11.4.2022, 13.4.2022
Triedy: 1.I, 1.D,3.A, 2.A, 3.D, 3,I,
14. aktivita: Odborná prednáška a testy: Šikana. V spolupráci so školskou psychologičkou.
Termín: 20,21.4.2022
Triedy: I. D, I. A, I. I, II. A, II. I, II. D
15. aktivita: Kyberšikana – právne hľadisko. Odborná prednáška s Mgr. Vanická CPPPaP
Zuzkin park
Termín:18.5.2022, 19.5.2022
Triedy: I. A ,I. I, III. A,
17. aktivita: Realizácia prednášok a besied v spolupráci so školskou psychologičkou, učiteľmi ZDR
a TSV a triednymi učiteľmi na tému: Nesprávne návyky v stravovaní, zdravý životný štýl.
Termín: jún 2022 - priebežne
Triedy: všetky 1, 2, 3,ročník školy
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