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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 
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I. poslanie  a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

- tradícia 60 rokov stredoškolského vzdelávania 

v odbore veterinárnych vied 

- priamy odborný kontakt s Univerzitou 

veterinárskeho lekárstva a farmácie a ZOO v 

Košiciach 

- trvale využívaný  individuálny prístup k žiakom, 

práca so začlenenými žiakmi  
- súlad chovateľských záujmov žiakov s obsahom 

vzdelávacieho programu 

- tvorivý  kolektív kvalifikovaných učiteľov  
- v odbornom vzdelávaní 5 autorov celoštátnych 

učebníc 
- moderný vzdelávací program v odbore 
- možnosti výmennej praxe v zahraničí v rámci  

Projektu mobilít ERASMUS+ 
- zaraďujeme sa k školám s najnižším výskytom 

sociálno-patologických javov u žiakov 
- široká ponuka záujmových krúžkov 

 

Slabé stránky: 

- havarijný stav  okien na  chodbách   

- neštandardné ustajňovacie priestory pre zvieratá 

- pretrvávajúce nedostatočné zabezpečenie 

materiálovo a personálne náročného štúdia 

z prostriedkov normatívneho financovania  

- nákladmi na žiaka limitované možnosti delenia 

tried na skupiny v odbornom vzdelávaní 

v rozpore so štátnym vzdelávacím programom 

- chýbajúce menšie vozidlo na prepravu skupiny 

žiakov na prax  

- chýba  ekonomicky silný sponzor zo strany 

odberateľov absolventov 

Príležitosti: 

- rozšíriť ponuku študijných odborov podľa 

požiadavky trhu práce 

- získavať finančné prostriedky na obnovu 

odborných učební a kmeňových tried  pomocou 

grantov z prostriedkov EÚ 

- získavať ďalšie finančné prostriedky 

z podnikateľskej činnosti  školskej firmy  

- vybudovať ustajňovacie priestory pre zvieratá 

-  zriadiť školskú veterinárnu ambulanciu 

- rozšíriť normatívom určené vybavenie školy  

o učebňu praxe a hygienický uzol 

- rozširovať spoluprácu s UPJŠ ako cvičná škola 

 

Ohrozenie: 

- malý záujem chlapcov o štúdium v odbore, ktorý 

vyžaduje fyzickú vyspelosť 

- chorobnosť žiakov a návštevy lekárov v mieste 

trvalého bydliska vzdialeného od Košíc 

- demografický pokles populácie a vývoj výroby 

v pôdohospodárstve a potravinárstve 

- slabé sociálne zázemie rodín a neschopnosť 

investovať do vzdelávania ďalej od bydliska 
- nedostatočná úroveň vedomostí prijatých žiakov  

- obmedzenie možností nácviku niektorých 

odborných zručností pre obmedzovanie chovu 

- nedostatok učebníc pre odborné predmety  

 

Vízia školy  
 

Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach – Barci pôsobí v oblasti výchovy stredoškolských 

odborníkov v odbore veterinárnych vied od roku 1955. Pri  výraznom poklese živočíšnej výroby 

v  poľnohospodárstve a zániku spracovateľských potravinárskych  podnikov    nedošlo v  posledných rokoch 

k významnému poklesu  záujmu o štúdium veterinárnych vied.  Škola si rozsiahlymi zmenami  v študijnom 

programe vytvorila podmienky  ponúkať obsah vzdelávania v súlade so záujmom uchádzačov i odberateľov  

a má preto  ambíciu i predpoklady pokračovať v úspešnom pôsobení na trhu stredných škôl nielen 

v regiónoch východného ale aj stredného Slovenska . Z hľadiska optimálneho  zabezpečenia všetkých 

podmienok procesu vzdelávania je žiaduce otvárať  11 až 12 tried s počtom žiakov do 28 na triedu.  

Vyučovací proces chceme nepretržite   modernizovať vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

predovšetkým formou využívania projekčných prostriedkov IKT trvalo inštalovaných vo všetkých  

učebniach,  tvorbou účelných vyučovacích prezentácií v predmetoch odborných i všeobecnovzdelávacích 

a tiež doplňovaním vybavenia školských laboratórií.  

Od 1. 9. 2016 škola plánuje otvoriť nový študijný odbor Veterinárny asistent pre ambulancie, ktorý 

bude kopírovať požiadavku zamestnávateľov (Komora veterinárnych lekárov SR). Tento odbor je personálne 
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a materiálne veľmi náročný a bude si vyžadovať úzku spoluprácu s Univerzitou veterinárneho lekárstva 

a farmácie v Košiciach a ambulanciami veterinárnych lekárov (členov KVL SR). 

Zabezpečenie ekonomicky efektívneho praktického vyučovania  vyžaduje stálu údržbu  

kynologického areálu, zriadenie ambulancie pre malé zvieratá a výstavbu základných ustajňovacích 

priestorov pre hospodárske zvieratá. Efektivitu praktického vyučovania by mohlo zvýšiť použitie menšieho 

dopravného prostriedku. 

 

Vyhodnotenie:  
Na začiatku školského roku 2015/2016 navštevovalo školu  264 žiakov, počet žiakov sa zvýšil o 7 

v porovnaní s  predchádzajúcim školským rokom. V prvom ročníku sme  otvorili 3 triedy  tak, aby bola 

optimálne využitá  kapacita školy  12 tried.  V priebehu školského roka sa  počet žiakov znížil  o 11  

z dôvodu  prestupu na inú školu pri adaptačných problémoch, pri zmene záujmu o študijný odbor, pre 

neprospech, tiež pre ekonomické problémy rodičov spojené s financovaním štúdia mimo trvalého bydliska . 

 Školu navštevujú žiaci z 5 krajov Slovenska, viac ako 73 % žiakov školy má trvalé bydlisko mimo 

Košíc a blízkeho okolia. Zo vzdialenosti 40 a viac kilometrov  denne dochádza 21% žiakov. Žiaci využili  

ubytovanie  v   4  internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK..   

Stály pokles počtu deviatakov v rámci demografického vývinu si znova vynútil aby sme pre 

napĺňanie vízie školy  sústredili pozornosť  na jej propagáciu  na verejnosti. Z archívnych dokumentov  o 

škole bolo  spracované  nové informačné CD, profesionálne spracované  farebné skladačky, ktoré sme 

doručili viac ako 300 školám východného a stredného Slovenska. Využívaním možností stránok edupage 

a vlastnej domény  sa podarilo zlepšiť webovú stránku školy , ktorá je vo verejnosti významným  zdrojom 

hľadaných informácií.  

Významnou udalosťou v živote školy boli oslavy 60. výročia jej založenia. Školu pozdravili 

zástupcovia zriaďovateľa KSK , ŠIOV  Bratislava, UVLaF  Košice, zástupcovia Štátnej veterinárnej správy , 

spolupracujúcich organizácií a významní absolventi školy, ktorí svojou prítomnosťou  prispeli k propagácii 

školy.  

Na propagácii školy na verejnosti sa  aj v tomto školskom roku  podieľali žiaci, ktorí navštívili 

v decembri 2015 až v januári 2016 základné školy v mieste svojho trvalého bydliska a mohli bývalým 

spolužiakom osobne tlmočiť svoje skúsenosti zo štúdia v našej škole.  Osvedčila sa nám tiež propagácia 

činnosti školy prezentovaním poznatkov zo štúdia vo forme malých vzdelávacích aktivít našich žiakov 

žiakom v základných  školách na hodinách biológie. Vybraní žiaci pod vedením učiteľov odovzdávali v ZŠ 

svoje poznatky z chovu záujmových druhov zvierat.  

K rozšíreniu informácií o činnosti školy sme využili tiež publikovanie článkov o našich aktivitách  

zverejnením   v Učiteľských novinách, regionálnom denníku a v masmédiách.  Aktívne sme sa podieľali na 

prezentačnej akcii Správna voľba povolania – cesta k úspechu organizovanej KSK , kde verejnosť zaujali 

živé zvieratá. Na propagáciu vzdelávacieho programu sme využili  burzu stredných škôl v Gelnici 

organizovanú pre ZŠ v tomto okrese, tiež prezentáciu v Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave. 

Zúčastnili sme sa  na podujatí Mosty bez bariér v Pribeníku.  V dňoch 24. – 26 novembra 2015 sme sa 

prezentovali  na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach. Zviditeľnili sme sa tiež 

v novembri 2015 na   medzinárodnej výstave Poľovníctvo - lesníctvo v Košiciach. 

Propagácii školy na verejnosti prispieva aj činnosť školskej firmy ASAVET. 

 

Poslanie školy 
 
Poslaním našej školy  v oblasti stredoškolského vzdelávania je rozvíjať vedomosti, zručnosti, schopnosti, 

postoje a hodnoty získané v základnom vzdelávaní tak, aby sa zabezpečil osobný rozvoj jednotlivca a jeho 

hodnotová orientácia. Naša stredná odborná škola zabezpečuje vzdelávanie v  integrovanom študijnom 

odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena . Tento študijný odbor poskytuje žiakom primerané všeobecné 

vzdelanie a  k  tomu odborné vzdelanie ako ucelený výberový systém  poznatkov, pracovných metód 

a postupov  z oblasti veterinárnej medicíny, techniky a technológie chovu zvierat, ekonomiky, podnikania, 

služieb a poradenstva a ďalších špecifických odborných poznatkov a činností v  poľnohospodárskej 

prevádzke, v službách v oblasti veterinárneho zdravotníctva a hygieny. 

 Absolvent je schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné a technické činnosti v odvetví 

veterinárskych vied a veterinárneho zdravotníctva a hygieny na úseku chovu hospodárskych zvierat, 



 - 6 - 

záujmových chovov cudzokrajných zvierat, chovu psov , v laboratórnej, hygienickej  a  asanačnej službe, 

prípadne v chovoch jednotlivých druhov zvierat podľa požiadaviek trhu práce. 

Stredná odborná škola veterinárna ponúka a  poskytuje  vzdelávanie v integrovanom študijnom 

odbore 4366 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena  v  4 zameraniach: 

 

 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat 

 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena -  hygienická a laboratórna služba 

 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena -  chov cudzokrajných  zvierat 

 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena -  chove psov  

 

Vyhodnotenie 
 V školskom roku 2015/2016 škola  poskytovala  vzdelávanie vo všetkých ponúkaných zameraniach.   

Záujem o štúdium jednotlivých zameraní sa mierne vyrovnáva, poklesol počet záujemcov o  chov 

cudzokrajných zvierat, stále však  prevláda voľba zamerania na chov psov. Záujemcovia o chov 

hospodárskych zvierat sú prevažne z oblastí, kde sa zachovalo podnikanie v poľnohospodárskej výrobe alebo 

drobné farmárstvo. Mierne poklesol  záujem o zameranie na hygienickú a laboratórnu službu, hoci práve 

v tomto zameraní sa častejšie objavujú ponuky na zamestnanie absolventov . 

Stálu pozornosť venujeme odbornej zložke vzdelávania v spoločnom základe študijného odboru 

i  v predmetoch odborných zameraní  aby vyučovací proces zabezpečil získanie kľúčových kompetencií 

vymedzených štátnym vzdelávacím programom pre študijné odbory 43.  Rozsah a formy vzdelávania 

upravujeme tak, aby  vyhovovali  záujmu uchádzačov o štúdium, absolventom  i odberateľom absolventov .  

V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sme v hodnotenom školskom roku riešili 

rozšírenie možností vzdelávania žiakov v oblasti veterinárnych vied v súlade s požiadavkami Komory 

veterinárnych lekárov . V pedagogickom zbore sme spracovali návrh obsahu a základnú pedagogickú 

dokumentáciu pre vzdelávanie asistentov veterinárneho lekára vo veterinárnych  ambulanciách, zameranú 

hlavne na starostlivosť predovšetkým o spoločenské a malé hospodárske  zvieratá.  Ministerstvo školstva 

schválilo návrh nového experimentálneho študijného odboru 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie 

rozhodnutím č. 2016-13811/27923:5-10E0. Škola zabezpečí overovanie nového študijného odboru od 

školského roku 2016/ 2017.  

V hodnotenom  školskom roku škola  v  spolupráci so zmluvnými partnermi zabezpečila všetky 

potrebné formy praktického vyučovania. Praktické vyučovanie je z dôvodu zániku prosperujúcich podnikov 

poľnohospodárskej prvovýroby v okolí Košíc každý rok  ekonomicky náročnejšie, lebo prax sa vykonáva vo 

vzdialenejších poľnohospodárskych podnikoch a tým sa zvyšujú náklady na pohonné hmoty. Škola si preto 

zabezpečuje dostupný chov niekoľkých kusov hospodárskych zvierat – kozy, ovce, králiky , poníky, hydina, 

ošípané. Tento chov  umožňuje časť učebnej praxe vykonávať priamo v areáli školy. Podmienky na 

vykonávanie tejto praxe nie sú ideálne. Stále chýba hygienický uzol  a šatne pre žiakov, ustajňovacie 

priestory pre hospodárske zvieratá nevyhovujú štandardom a problémom je aj krmivo, ktoré sa zabezpečuje 

takmer výlučne sponzorsky.   

 

V školskom roku 2015/2016 vyučovanie zabezpečovalo 30 pedagogických zamestnancov, z toho na 

plný úväzok 14 učiteľov odborných predmetov, 9 učiteľov v ostatných vzdelávacích oblastiach. 7 

pedagogických  zamestnancov pracovalo na čiastočný úväzok, z toho 3 učitelia  odborných predmetov..  

Výsledky výučby sa pravidelne vyhodnocujú na zasadnutiach predmetových komisií 

a pedagogických rád. Uspokojivé výsledky vo vzdelávacom procese sa dosiahli v odbornej zložke 

vzdelávania, menej uspokojivé sú naďalej výsledky vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia, tiež človek 

a príroda. Stálym problémom je vyučovanie  jazykov, opakovane sú slabšie študijné výsledky v slovenskom 

jazyku  i v maturitných jazykoch anglickom a nemeckom. Pri menšom nadaní žiakov na štúdium jazykov sa 

nepriaznivo prejavuje  nesystematická príprava a veľká absencia  na vyučovaní. V predmetoch matematika 

a fyzika, tiež aplikovaná chémia sú nedostatky v prospechu pretrvávajúce, nadväzujú na nedostatočné 

vedomosti zo  ZŠ a celkový nezáujem žiakov o tieto predmety. 

 

 Zámery 
 

Zámerom školy  je naďalej poskytovať stredoškolské vzdelávanie v oblasti veterinárnych vied pre 

uchádzačov z regiónov východného a stredného Slovenska.  V záujme  skvalitňovania tohto vzdelávania 
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škola  hľadá možnosti zlepšenia vo vybavení prístrojovou technikou  a prostriedkami IKT, volí nové metódy 

a formy v sprostredkovaní poznatkov, v hodnotení výkonov žiakov, v humanizácii procesu vzdelávania.  

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať  žiakov na  povolanie a získanie 

prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických noriem, 

zdravému životnému štýlu a národnej hrdosti. Vytvárame predpoklady aby sa škola stala svojou ponukou  

vzdelávacej a spoločenskej činnosti otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov,  odberateľov 

absolventov na trhu práce  a širokú verejnosť.   

Naše zámery a ciele  v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom 

rozvíjaní poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa. 

Výchovná činnosť školy sa orientuje na formovanie asertívneho, sociálneho správania, etiky, samoregulácie 

ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť, tiež za kolektív a jeho 

výsledky.  

Naďalej chceme pôsobiť ako cvičná škola po uzavretí zmlúv s UPJŠ v Košiciach. Skúsenosti 

z pedagogickej práce chceme odovzdávať vysokoškolským študentom pedagogických smerov v rámci ich 

súvislej pedagogickej praxe v našej škole. 

 Neoddeliteľnou súčasťou zámerov školy je hľadať a využívať možnosti získania finančných 

prostriedkov z grantových zdrojov na zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy a  odbornej praxe 

žiakov v zahraničí, na modernizáciu a vybavenie školských priestorov.  

 Pre získanie dodatočných finančných prostriedkov a rozširovanie praktických činností žiakov  škola 

pravidelne využije  odbornú činnosť školskej firmy ASAVET. 

 

 

Ciele a vyhodnotenie v školskom roku 2015/2016: 

 

Výchovno-vzdelávací proces 
  

 V školskom roku   2015/2016 sme vo vzdelávacom procese postupovali  podľa učebných  plánov 

schválených  v školskom vzdelávacom programe VETERINÁR 2015. V štvrtých ročníkoch dobiehal 

vzdelávací proces uplatnením dvoch cudzích jazykov, v nižších ročníkoch mal žiak len jeden cudzí jazyk. 

Oblasť vzdelávania posunuli k zmene vyučovacích foriem a metód v predmetoch oblasti jazyk 

a komunikácia a v odborných predmetoch práce na projekte   Počas roka sa realizovali úlohy v novom 

projekte  „ Mladí veterinári v praxi“ v rámci programu „ Premena tradičnej školy na modernú“ . Do  

spracovania učebných textov, vyučovacích prezentácií a videosekvencií, interaktívnych cvičení , testov  a 

príručiek bolo v projekte zapojených  15 tvorcov - 11 učiteľov odborných predmetov tiež učiteľky 

prírodovedných predmetov a matematiky a ďalší učitelia odborných predmetov v projekte. 

Škola získala: 

Inovované laboratóriá 

- zariadenie a vybavenie chemického laboratória 

- zariadenie a vybavenie veterinárneho laboratória 

- zariadenie a vybavenie klinickej učebne 

 

- spotrebný laboratórny a kancelársky materiál 

- odborné prístroje 

- IKT techniku 

- odbornú literatúru 

- 10 odborných školení pre pedagógov. 

Pedagógovia inovovali a tvorili učebné materiály.  

Zoznam vytvorených výstupov: 

- Inovované učebné osnovy. 

- 19  súborov edukačných materiálov v predmetoch. 

- Súbor materiálov pre predmet Chov cudzokrajných zvierat 

            / 30 tém na DVD, 50 prezentácií vo formáte PDF, 10 animovaných tém/ 

- 18 profesionálnych videosekvencií z veterinárnych postupov 

- 40 videí z odborných veterinárnych zákrokov v praxi   
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- 14 súborov fotodokumentácie 

- 70 interaktívnych úloh 

-  120 interaktívnych cvičebníc pre predmet Chémia 
 

S rastúcim počtom žiakov  už niekoľko rokov riešime nedostatok učebníc pre odborné predmety 

a niektoré prírodovedné predmety.  Väčšina učebníc nemá obnovené vydania, sú zastarané, zničené 

a v učebnicovom  portáli MŠ   sa nenachádzajú . Učebnice prírodovedných predmetov nezodpovedajú 

svojím obsahom požiadavkám štátneho vzdelávacieho programu ani profilu absolventa školy nášho typu. 

Nedostatok  niektorých učebníc odborných predmetov sme riešili tvorbou vlastných učebných textov a ich 

zverejňovaním na webovej stránke školy.  Vo vyučovacom procese sa využívali do podoby HDD 

transformované didaktické materiály z materiálov uložených na diapozitívoch, filmoch a VHS nosičoch.  

 V predmetoch zo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia sme optimalizovali možnosti využitia 

softwarového vybavenia jazykových učební a ich efektívneho využitia vo vyučovacom procese.  

Škola sa zapojila do projektu  NUCEM v e – testovaní, žiaci mali možnosť riešiť on-line testy 

z portálu NUCEM, precvičiť riešenie testov externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku 

a literatúre, a na základe vlastného rozhodnutia 12 z 59  maturantov  vykonalo elektronicky túto časť 

maturitnej skúšky .  

V pedagogickom procese sme riešili problémy vzdelávania individuálne začlenených žiakov 

s vývinovými poruchami učenia, ktorí tvorili 9% celkového počtu žiakov. Individuálnym prístupom učiteľov 

a úzkou spoluprácou s rodičmi sa dosiahol dobrý výsledok vzdelávania, začlenení žiaci prospeli a v štvrtom 

ročníku všetci úspešne a absolvovali maturitnú skúšku. 

  Podnetným prvkom pre rozširovanie možností využívania technických prostriedkov je stále 

prítomnosť študentov Prírodovedeckej a Filozofickej  fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí v jesennom i jarnom 

období vykonávajú v našej škole zmluvou zabezpečenú súvislú pedagogickú prax v prírodovedných 

predmetoch, v slovenskom , anglickom a nemeckom jazyku aj v občianskej .  

 Vzdelávacia oblasť zdravie a pohyb vytvára predpoklady k zlepšeniu kondície a pohybovej 

výkonnosti žiakov, prehlbuje vedomosti žiakov v oblasti športovej prípravy, vplyvov  pohybových aktivít na 

zdravie človeka . Má významný prínos v oblasti emocionálneho prežívania a vytvárania správneho životného 

štýlu.  Vhodná kombinácia využitia telocvične a posilňovne vybavenej kvalitným zariadením  vytvorila 

veľmi dobré podmienky na realizáciu pravidelných  pohybových aktivít.   Vo vyučovacom procese sa 

pravidelne  využívajú nové prvky – floorbal , zumba.  Do programu vzdelávania v tejto oblasti sme zaradili 

skrátenú formu zimného kurzu pohybových aktivít a  lyžiarsky kurz , ktorý absolvovalo 32 žiakov prvých 

ročníkov. Lyžiarsky kurz bol financovaný príspevkom štátu. 

 Vďaka množstvu objednávok stredných škôl v pôsobnosti KSK na deratizačné a dezinsekčné služby 

bolo možné využiť činnosť školskej firmy ASAVET na získavanie praktických zručností žiakov. 

  

Oblasť spolupráce s partnermi , mobility 

 
Významným odborným partnerom školy je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, ktorá je tiež odberateľom absolventov . Škole poskytuje veľmi dobré podmienky na 

vykonávanie praxe žiakov na jednotlivých klinikách – Klinika malých zvierat, Katedra hygieny a technológie 

potravín, Katedra mikrobiológie a imunológie  a Klinika prežúvavcov. Učitelia našej školy môžu využívať 

služby univerzitnej odbornej bibliotéky, konzultácie s univerzitnými pedagógmi. 

Pre potreby učebnej a individuálnej praxe žiakov škola uzatvorila zmluvy s viacerými organizáciami. 

Veľkou mierou sa na poskytovaní pracovísk i odbornej pomoci škole podieľajú ZOO Košice - Kavečany, 

MKM Stred s.r.o. Družstevná  pri  Hornáde, PD Čečejovce, ŠPP Zemplínska Teplica, Únia vzájomnej 

pomoci ľudí a psov Útulok Haniska, ROGUS s.r.o. Trsťany a ďalšie pracoviská , ktoré zohľadňovali potreby 

jednotlivých zameraní (AQUA CANIS Prokop – predajňa exotických zvierat, Pet Shop – Vavrek, 

Veterinárne ambulancie MVDr. Pilecká , MVDr. Eva Hegyiová, MVDr. Jozef Bereščák   ).  

Škola spolupracuje tiež s orgánmi štátnej veterinárnej  a  potravinovej správy a s predstaviteľmi 

Komory veterinárnych lekárov. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Košice schválila 

obsah maturitných skúšok v praktickej a teoretickej časti.  

 Partnerom školy v oblasti medzinárodnej spolupráce je Střední odborná škola veterinární v Hradci  

Králové v Českej republike. V rámci výmenných programov mobilít projektu ERASMUS+  sa 

počas  školského roku   našich 18 našich žiakov zúčastnilo na praxi v Hradci Králové a v ZOO Dvůr Králové 
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v októbri 2015  a  v máji 2016, v týchto mesiacoch  absolvovalo  8  žiakov stáž v  Španielskej Malage, kde 

vykonávali odbornú stáž na farme koní a záchrannom morskom akváriu. 

Aj v  tomto školskom roku sme sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži  veterinárnych zručností o „ 

Pohár ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej správy Českej republiky“. Súťaže sa zúčastnili zástupcovia 

veterinárnych škôl z Českej a Slovenskej republiky.  Žiaci štvrtého ročníka pripravili prezentácie školy a 

mesta Košice v slovenskom a anglickom jazyku,  úspešne si počínali počas súťaže v laboratóriu a pitevni, 

riešili úlohy testu z veterinárnych vedomostí, logického uvažovania a všeobecného spoločenského prehľadu . 

Zaujali témou samostatnej práce „ Rast laktobacilov pri rôznom ph a teplote“ a stali sa po prvý raz víťazom 

tejto súťaže. 
 

Aktivity  v záujmovom vzdelávaní    

 
Z celkového počtu 264 vydaných  vzdelávacích poukazov si v škole uplatnilo  poukaz 226 žiakov  v 

16 záujmových krúžkoch, 31 žiakov sa nezúčastňovalo na práci krúžku počas celého roka. Najväčší záujem 

bol o  krúžky s odborným zameraním: canisterapia, environmentálny, kynologický, včelársky, asanátorský. 

Prácou v týchto krúžkoch žiaci dotvárali atmosféru veterinárnej školy a zabezpečovali starostlivosť o poníka, 

králiky, hydinu, ovce, psy, holuby, vtáky, teráriové a ostatné zvieratá chované pre potreby vyučovacieho 

procesu.  

Včelársky krúžok sa celoročne venoval budovaniu školského chovu včiel – stavanie úľov, 

starostlivosť o včelstvo, administrácia registrovaného chovu, produkcia medu. 

Osobitné ocenenie si zasluhuje činnosť krúžku canisterapie.  Žiaci v činnosti krúžku 

dobrovoľníckym spôsobom pomáhali s výchovou v detskom domove a spolupracovali v rámci terapie so 

starými ľuďmi v domove dôchodcov.  

Žiaci zapojení do práce v asanátorskom krúžku mali možnosť v spolupráci so školskou firmou 

ASAVET overovať svoje poznatky v praxi, pri výkone asanačných prác. Krúžok Mladý redaktor sa v 

tomto školskom roku  prezentoval jedným číslom školského časopisu SKOBA.  

Zdravotnícky krúžok zorganizoval akcie Študentská, Valentínska  a Barčianska kvapka krvi ,  podieľal sa na  

verejnej zbierke pre  Ligu proti rakovine  na Deň narcisov. Žiaci vyzbierali v rodinnej  oblasti mestskej časte 

Barca  sumu 133,65 €. Žiaci z krúžku reprezentovali školu v celomestskej súťaži prvej pomoci. 

 Z krúžkov v oblasti športu bol najpočetnejší krúžok s názvom športový krúžok , v ktorom žiaci 

v pestrom programe loptových hier a posilňovacích cvičení upevňovali svoje zdravie.  Krúžok bol 

registrovaný a riadený z Centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  

V krúžku španielskeho jazyka sa žiaci jazykovo pripravovali na stáž v Španielsku. Krúžky 

anglického  a nemeckého jazyka poskytovali možnosť zdokonaľovať sa v cudzom jazyku. 

 

Aktivity Žiackej školskej rady 
 

      Žiacka školská rada bola vytvorená voľbami v triednych kolektívoch na začiatku školského roka. 

Stretávala sa priebežne podľa potreby a pod dohľadom povereného učiteľa sa  počas roka vyjadrovala 

k otázkam vzdelávania, problémom s kúrením v priestoroch školy, zástupcovia konzultovali návrhy žiakov 

s riaditeľom školy. ŽŠR sa podieľala na kontrole dodržiavania vnútorného školského poriadku , celoročne 

organizovala medzitriednu  súťaž, ktorej víťazom bola  trieda II.C.  Žiacka školská rada  zorganizovala 

tradičné školské akcie – Imatrikuláciu spojenú s prezentáciou talentu žiakov zo všetkých tried, Darček od 

Mikuláša, kde žiak za pesničku alebo básničku dostane sladkosť, Vianočnú akadémiu s kultúrnym 

programom, v ktorom žiaci prezentovali svoje herecké a hudobné nadanie,  Valentínsku poštu a   rozlúčku 

s absolventmi pri ktorej boli ocenení  prospechovo najlepší maturanti a najaktívnejší študenti v činnostiach 

mimo vyučovania .  

  Zaujímavou aktivitou bol Deň zdravej výživy. Žiaci vo vytvorených stánkoch ponúkali na 

ochutnanie  produkty zdravej výživy – šaláty, zákusky, šťavy, kompóty, výživy, ktoré sami pripravili. 

Ochutnávka sa  platila lístkom za 10 centov. Výnos  z predaja lístkov na ochutnávku v celkovej sume 92 € 

bol použitý na nákup pomôcok pre chov zvierat v škole. 

Prvý apríl 2016  v tomto školskom roku bol dňom, keď sa učiteľmi stali žiaci a učitelia sa vrátili do 

školských lavíc. Táto aktivita prispela k formovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi.   

Študenti IV. C  a II.A  triedy  organizovali  šiesty školský Ples veterinárov v aule školy . Ples mal 

veľmi dobrú estetickú a kultúrnu úroveň, prípravné  práce zjednocovali kolektív  a priebeh napĺňal 

organizátorov hrdosťou.  Na plese sa zúčastnili  aj absolventi, zakladatelia plesovej tradície. 
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  Na činnosť rady sa nevyužívali finančné prostriedky školy.  

 

 

Prehľad aktivít žiackej školskej rady v školskom roku 2015/2016 

Názov aktivity Dátum Počet zúčastnených 

žiakov 

Prínos /záujem žiakov 

Deň zdravej výživy 5.10.2015 celá škola Prezentácia tried, dobrovoľnícka 

činnosť z predaja produktov 

zdravej výživy 

Imatrikulácia prvákov 13.11.2015 celá škola Slávnostné prijatie do 

veterinárneho cechu 

Vianočná akadémia 18.12.2015 celá škola Slávnostná školská akadémia – 

vystúpenie žiakov jednotlivých 

tried 

Ples veterinárov 28.1.2016 celá škola Spoločenská slávnosť 

Deň naopak 1.4.2016 celá škola Kreativita žiakov, vzťah žiak 

učiteľ 

Rozlúčka so štvrtákmi 13.5.2016 celá škola Slávnostná rozlúčka s maturantmi 

našej školy 

 

Školské súťaže a prezentácia školy 
 V pondelok 5. októbra 2015 sme zorganizovali Veterinárny deň spojený s Dňom otvorených dverí. 

V rámci  dňa  sa uskutočnil 13. ročník neoficiálnej kynologickej súťaže  psov v kategóriách:  najposlušnejší 

pes, najmilší pes, najkrajší čistokrvný pes, najkrajší pár a najlepšie zladená dvojica pes a vystavovateľ. Súťaž 

bola bohato dotovaná cenami, ktoré škola získala od sponzorov. Do súťaže sa zapojilo 33 psov so svojimi 

majiteľmi.  

Súčasťou podujatia Veterinárny deň bola výstava  a súťaž žiakov v drobnochove v kategóriách : kožušinové 

zvieratá, vtáci, hmyz, plazy a obojživelníky, mačky  a hlodavce.  Do výstavy  v drobnochove sa zapojilo 34 

žiakov, ktorí do  súťaže priniesli 41 chovaných zvierat .  18 žiakov získalo ocenenie. 

Škola bola prístupná pre žiakov košických základných škôl a verejnosť. Návštevníci si súťažnú výstavu  

v drobnochove so  záujmom prezreli .  

1. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo SOČ,  v ktorom 19 riešiteľov prezentovalo za účasti žiakov školy 

12 súťažných prác.  Do  krajského kola postúpilo 11 žiakov, v celoštátnom kole SOČ školu reprezentovali 4 

žiaci.  

V oblasti environmentálnej výchovy sa žiaci zapojili do súťaže „Korešpondenčná škola ekológie“ 

organizovanej OZ TATRY. Súťaž prebiehala v období od septembra do apríla, certifikát získali 3 žiaci. 

V apríli sme ku Dňu Zeme vyčistili širší areál školy  od odpadkov, náletových drevín a krovín.  

 

Prehľad ďalších aktivít PK všeobecnovzdelávacích predmetov:  
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Európsky deň 

jazykov 

23.09.2015 Košice-

Dolná 

brána, 

Štátna 

vedecká 

knižnica 

PhDr. Džupinová 

Ing. 

Marcaníková 

19 Oboznámenie žiakov 

s možnosťami 

zapojenia sa do 

rôznych projektov 

Olympiáda 

v NEJ-šk.kolo 

08.12.2015 SOŠ vet PhDr. Džupinová 8  

Olympiáda 

v ANJ-šk.kolo 

09.12.2015 SOŠ vet Mgr.Kačmárová 10  

Olympiáda 

ľudských práv 

14.01.2016 SOŠ vet Mgr.Riemerová 10  
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 Oblasť  poznávania historického a kultúrneho dedičstva   
 

December 2015 umožnil žiakom podľa záujmu zúčastniť sa zájazdu do Poľska, kde si pozreli 

pamiatky Krakova a mali  možnosť porovnávať ZOO v Krakove a v Košiciach. Silným estetickým zážitkom 

bola návšteva soľnej bane vo Vieličke.  

 

Oblasť zdravého životného štýlu a  prevencie sociálno-patologických javov 
  

 Problematika zdravého životného štýlu je súčasťou vzdelávania vo vzdelávacej oblasti zdravie 

a pohyb. Priamo sa žiaci zaoberajú touto problematikou v biológii človeka, v predmetoch hygiena potravín a 

bezpečnosť potravín, výživa a dietetika. Svoje poznatky z vyučovania k problémom zdravých potravín  žiaci 

pravidelne prezentovali informačnými a vzdelávacími  postermi vo vestibule školy. Problematika zdravej 

výživy bola tiež nosnou myšlienkou akcie Deň zdravého životného štýlu. 

Zdravý životný  štýl je spojený so  starostlivosťou o zdravie telesné a duševné. Zabezpečili sme 

inštruktáže a besedy s psychológom k zvládaniu záťaže v školskom prostredí a v rodine, optimalizácii 

denného režimu pre tretie ročníky, poradenské besedy na tému motivácia k učeniu a optimalizácia denného 

režimu pre druhé ročníky a adaptačné problémy pre žiakov prvých ročníkov.  

Aktivity v prevencii sociálno-patologických javov  zabezpečovali predovšetkým výchovný poradca 

a  koordinátor prevencie v škole, od mája 2016 aj školský psychológ zamestnaný na čiastočný úväzok. 

Zaraďujeme sa k školám s najnižším výskytom sociálno-patologických javov u žiakov v oblasti drog 

a šikanovania, problémom ostáva fajčenie.  

 

 

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

vzdelávacími potrebami  

 
 Počet žiakov školy spolu 264 

 Z toho dievčat 213 

 Počet tried spolu 12 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 264 

 Z toho dievčat 213 

 Počet tried denného štúdia 12 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 
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 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 24 / 11 

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 3 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 13 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

0 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

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

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 2 

 

 

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

V prijímacom konaní bola bez prijímacej skúšky prijatá 1 uchádzačka, ktorí v súlade 

s kritériami v testovaní žiakov ZŠ dosiahli  úspešnosť aspoň 90%. Z nich do prvého ročníka 

nastúpila 1 žiačka. Prijímaciu skúšku formou písomného testu z predmetov prírodopis a slovenský 

jazyk  malo vykonať 110 žiakov, skúšku vykonalo 93 žiakov, 17 sa na skúške nezúčastnilo. Poradie 

uchádzačov sme vytvorili podľa schválených kritérií na základe počtu bodov získaných za výsledky 

v ZŠ, v celoštátnom testovaní žiakov v roku 2015 a z výsledkov PS.   

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.2015 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 
4336 

M00 

veterinárne 

zdravotníctvo 
a hygiena 

75 111 75 2 2 63 66 

         
 

V prijímacom konaní sme spracovávali údaje 111 prihlásených žiakov, na štúdium sa po 

niekoľkých zmenách zapísalo 63 žiakov, ktorí nastúpili do prvého ročníka. Prvý ročník doplnili 3 

žiaci prestupujúci z iných škôl. 

Výsledky  zapísaných žiakov podľa   priemeru známok   v 9. ročníku  ZŠ : 

priemer od 1,00   do 1,50 32,0%   

priemer od 1,51   do 2,00 43,0%   

priemer od 2,01   do 2,75 19,5%   

priemer nad 2,75    5,5%   

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  
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 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,33 2,31 
2,26 

2,35 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

156,38 138,61 159,14 159,60 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

6,72 4,20 2,60 2,45 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

149,66 134,41 156,53 157,15 

 
 Na vysokej absencii sa podieľa chorobnosť žiakov aj krátkodobé návštevy lekára v mieste 

trvalého bydliska, ktoré prinášajú opakovanú viacdňovú neprítomnosť na vyučovaní.   

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

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

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník 
Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  54 4 7,4 16 29,6 31 57,4 3 5,5 7975 147,7 34 0,6 

2.  66 12 18,2 13 19,7 40 60,6 1 1,5 10136 153,6 113 1,7 

3.  70 11 15,7 15 21,4 44 62,9 0 0 11519 164,5 177 2,5 

4.  59 5 8,5 12 20,3 42 71,2 0 0 9502 161,0 285 4,8 

Spolu 249 32 12,9 56 22,5 157 63,1 4 1,6 39132 157,1 609 2,4 

 

 

 

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

 

6.1 Celkové hodnotenie 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

4336 M 01 
vet. zdrav. a hygiena -

chov hosp. zvierat 22 0 0 0 22 0 

4336 M 02 
vet. zdrav. a hygiena –

hygienická a lab. služba 10 0 0 0 10 0 

4336 M 03 
vet. zdrav. a hygiena -
chov cudzokr. zvierat 12 0 0 0 12 0 

4336 M 05 
vet. zdrav. a hygiena -

chov psov 15 0 0 0 15 0 

spolu  59 0 0 0 59 0 
  

 V mimoriadnom termíne september 2015 vykonali úspešne  opravnú MS 2 žiačky, jedna z ústnej 

časti v predmete SJL druhá v externej časti z EČ a IČ PF v anglickom jazyku.  
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6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov Priemer školy 
Anglický jazyk 43 58,6 
Nemecký jazyk 12 40,0 
Slovenský jazyk a literatúra 59 48,9 

 

6.3 Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Anglický jazyk 43 45,70 % 
Nemecký jazyk 12 65,42 % 
Slovenský jazyk a literatúra 59 58,15 % 

 

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 8 10 25 16 0 2,83 

Anglický jazyk 7 9 15 15 0 2,83 
Nemecký jazyk 3 4 5 1 0 2,31 
TČ OZ 14 13 20 12 0 2,51 
PČ OZ 29 15 10 5 0 1,85 
Biológia 6 8 3 1 0 1,94 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2015/2016 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium /SOŠ-

kategória 

ŠVP( uviesť rok 

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

4336 M00 veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena 
ŠVP (2013)       3 59 3 59 

4336 M00 veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena 
ŠVP (2015) 3 66 3 67 3 72   9 205 

Celkom 3 66 3 67 3 72 3 59 12 264 

 

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

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

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

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2016 

nezamestnaní 

k 30.9.2016 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

32 0 0 23 4 59 

 

 



 - 15 - 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

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

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 1 3 5 14 7 0 30 52,46 

z toho žien: 1 2 5 10 4 0 22  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 30 

z toho externých  

kvalifikovaných 29 

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu 2 

s 1. kvalifikačnou skúškou 11 

s 2. kvalifikačnou skúškou 15 

s vedecko-akademickou hodnosťou  

Priemerný počet žiakov na učiteľa 8,8 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 0 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV 0 

 

 

 Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

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

Počet: 1 0 3 5 2 0 11 50,90 

z toho žien: 0 0 2 5 1 0 8  

 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 3 

  

Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
71 68 95,77 3 4,23 

Cudzí jazyk 112 112 100,00 0 0 
Prírodovedné  51 51 100,00 0 0 
Odborné  342 342 100,00 0 0 

Spolu  

 
576 573 99,48 3 0,52 

  

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
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 Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Príprava k 2.  atestácii Katolícka univerzita 

Ružomberok 

osvedčenie 1  0 

2. atestácia Katolícka univerzita 

Ružomberok 

osvedčenie 1 0 

1. atestácia Katolícka univerzita 

Ružomberok 

osvedčenie 1 0 

Výrobca cukrárskych 

a pekárskych výrobkov 

Národný ústav 

celoživotného 

vzdelávania 

Osvedčenie 

o úplnej kvalifikácii 

2 0 

     
 

 

 

 

IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.Č 
názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzináro

dná úroveň 

1 Olympiáda v nemeckom jazyku Patrícia Sobinovská – III.B 12.01.2016 -     

2 Cezpoľný beh žiačok SŠ  25.09.2015 -     

3 Bedminton žiačok SŠ  10.12.2015 áno     

4 Stolný tenis žiačok SŠ  04.11.2015 -     

5 Bedminton žiakov SŠ  06.11.2015 -     

6 Florbal žiačok SŠ  - -    

7 Biblická olympiáda Žiačky I.B triedy 11.03.2016 -    

8 Matematická súťaž PANGEA 
14 žiakov I.ročníka 

7 žiakov II.ročníka 

07.04.2016 

08.04.2016 -    

9 Atletika žiakov SŠ 
Dávid Burik – 3. miesto 
KristíánRybovič – 1. miesto 20.05.2016    

10  SOČ školské kolo 

Lenka Lengyelová, III.A 

Jakub Valentini, III.B 
Klaudia Migová, II.C 

Daniel Haragaľ, II.C 

Filip Kačmárik, III. B 
Stanislav Blahút, III. B 

Štefan Mizerák, 3.B 

Veronika Mikudíková, IIA 
Katarína Hamaričová, IV.C 

Dominika Kleščová, IV.B 

Verešpej Lukáš, III.C 
Patrícia Budovská, III.C 

Kristína Kolbaská, IV.B 

Adriana Kipikášová, 4.B 

Timočková Eva, II.C 

Ostrožovičová Lenka, III.B 

Matyas Koncz, III.B 
Lívia Magyarová, III.B 

Veronika Neupauerová, III.B 

 
  1. 3. 2016  -  - - 

11  SOČ krajské kolo 

Daniel Haragaľ, II.C 

Filip Kačmárik, III. B 
Stanislav Blahút, III. B 

Štefan Mizerák, III.B 

Katarína Hamaričová, IV.C 
Dominika Kleščová, IV.B 

Verešpej Lukáš, III.C 

Ostrožovičová Lenka, III.B 
Matyas Koncz, III.B 

Lívia Magyarová, III.B  8.4. 2016 áno  - - 
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Veronika Neupauerová, III.B 

12 SOČ celoštátne kolo 

Stanislav Blahút, III. B 

Štefan Mizerák, III.B 

Ostrožovičová Lenka, III.B 
Matyas Koncz, III.B 

 28.4. 2016 - áno - 

13 Som neNORMÁLne fér 

Daniel Haragaľ, II.C 

Filip Kačmárik, III. B 
Kristína Lendacká, I.C 17.6. 2016 - áno - 

14  Mladý ekofarmár 

 Kamila Červeňáková, III.C 

Jakub Valentini, III.B 

Andrej Smetanka, III.A 

 18. – 20. 5. 

2016  -  áno - 

 

Iné súťaže  

P.Č 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach meno žiaka a 

trieda 

súťaž konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

Celosloven- 

ská úroveň 

Medziná- 

rodná 

úroveň 

1 

 Naj agro dievča, chlapec 

(semifinále) 

 Andrej Smetanka, III.B 

Matyas Koncz, III.B 
Radoslava Kavuličová, IV.B 

Nikola Mikitová, IV.B 

  11.2. 2016  -  áno  - 

2 

Naj agro dievča, chlapec 

(finále) 

Andrej Smetanka, III.B 
Matyas Koncz, III.B 

Radoslava Kavuličová, IV.B 

Nikola Mikitová, IV.B 
 31.3.2016 - áno   

3 

 Súťaž o cenu ÚR ŠVS ČR, 

Praha 

Kristína Kolbaská, IV.A 

Adriana Kipikašová, IV.B 
Patrícia Hladká, IV.A 

Katarína Hamaričová, IV.C 

1. – 4.11. 

2015  -  -  áno 

4 

Korešpondenčná škola 

ekológie 3 žiaci      áno   

5 

Korešpondenčná škola 

ekológie 5 žiakov      áno   

6 Volejbal dievčat   18.11.2015 nie    

7 Stolný tenis dievčat   09.11.2015 nie   

8 Florbal dievčat  V regionálnom kole – 4.miesto 29.02.2016 nie   

9 Bedminton dievčat   21.03.2016 nie   

10 Beh zdravia žiačok SŠ  10.09.2015 nie   

11 Stolný tenis chlapcov  15.10.2015 nie   

12       

       

 

 

Ostatné aktivity na prezentáciu školy  
P.Č. Názov aktivity Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiách, účasť na konferenciách, 

výstavách) 

Počet zúčastnených  

1 
Správna voľba povolania 

Košice 
22. 10. 2015 Prezentácia SŠ  26 žiakov, 8 pedagógov 

2 
Správna voľba povolania, 

Spišská Nová Ves 
28. 10. 2015 Prezentácia SŠ 4 žiaci, 1 pedagóg 

3 
Správna voľba povolania  

Gelnica 

28.10. 2015 Prezentácia SŠ 4 žiaci, 1 pedagóg 

4 
Výstava drobnochovu, 

kynologická súťaž SOŠ VET 

23. 10. 2015 Výstava drobnochovu, exotov, 

kynologická súťaž 

264 žiakov 

5 
Správna voľba povolania 

Rožňava 
29. 10. 2015 Prezentácia SŠ  3 žiaci, 1 pedagóg 

6   
Výstava“ Poľovník, lesník“ 24.-26.11. 2015 účasť na výstave, spoluúčasť na 

organizácii 
24 žiakov, 8 pedagógov 

7 PRO EDUCO 22.11. 2015 – 24.11.2015 Prezentácia SS  a VŠ  89 žiakov, 6 pedagógov 

8 
Adopcia v ZOO – tamarín 

pinčí 

22.10. 2015 – 22.10.2016 Prezentácia školy 264 žiakov 

9 
Výchovnovzdelávacie 

prezentácie SOŠ veterinárnej 

na ZŠ  

10. 10. 2015 – 10. 6. 2016 (ZŠ Barca, ZŠ L. Novomeského, ZŠ 

Staničná, ZŠ Dneperská, ZŠ 

Lehkého, ZŠ Hroncova) 

25 žiakov, 2 pedagógovia 

10 
Hroncoland 24. 6. 2016 Prezentácia školy 7 žiakov, 2 pedagógovia 
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11 Prednáška o canisterapii na  18. 5. 2016 SZŠ  Košice – prezentácia školy 5 žiakov, 2 pedagógovia 

12 Potulky po Košiciach  4. – 6. 6. 2016 Prezentácia školy širokej verejnosti 5 žiakov, 9 pedagógov 

     

 

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

Názov 

projektu 

Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy 

(ak bol) 

Poznámka 

Erasmus+ We learn 

for a common 
Europe 

2014-1-SK01-

KA102-000096 
€    61 400,00  Schválený v roku 2014 

Modernizácia 

vzdelávania – 

„Mladí  veterinári v 
praxi „ 

26110130638 € 301986,58 

 Schválený v roku 2014 

Elektronizácia 

vzdelávacieho 
systému 

regionálneho 

školstva /  MŠ SR 

  

 Schválený v roku 2014 

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na ZŠ a 

SŠ / NUCEM 

  
 Schválený 11.07. 2013 

   

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2015/2016.  
  

V školskom roku nebola vykonaná školská inšpekcia. 

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
 

Vďaka Národnému projektu ministerstva školstva „Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva“, projektu NUCEM „ Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a 

stredných školách, projektu UIPŠ „ Rozvoj informatizácie regionálneho školstva“ a projektu MPC 

„Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ škola získala  interaktívne tabule, 

dataprojektory, laptopy, tablety a softwarové vybavenie.  Vybavenie školy novým laboratórnym 

nábytkom, laboratórnou prístrojovou technikou a ďalšou didaktickou technikou umožnili  dva veľké 

dopytovo orientované  projekty   prioritnej osi „ Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy“ 

v opatrení 1.1. „ Premena tradičnej  školy na modernú“, ktoré sa realizovali v rokoch 2013 až 2015. 

Celková hodnota finančných prostriedkov v našich projektoch „Moderní mladí veterinári“ a „ Mladí 

veterinári v praxi“  bola  takmer pol milióna eur.  Z finančných prostriedkov Európskej únie  

a  svojpomocnou úpravou miestností sme vytvorili špecializovanú učebňu cudzích jazykov, dve 

počítačové učebne pre informatiku, spracovanie informácií a ekonomické predmety, kozmetický 

salón pre psov a mačky, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky, biológie a odborných predmetov 

hygieny potravín, výživy, ekologického farmárstva, novo zariadená  bola odborná učebňa 

reprodukcie a chovu zvierat, upravuje sa učebňa klinických predmetov a chirurgie. Úplnou 

rekonštrukciou prešli chemické a veterinárne laboratóriá, v ktorých sa po niekoľkých desaťročiach  

vymenila a doplnila potrebná laboratórna technika. Vo vzdelávacom procese môže škola využívať 6 

interaktívnych tabúľ, 15 dataprojektorov, 20 tabletov a obnovené  vybavenie počítačových 

miestností. Každý učiteľ má k dispozícii laptop, v budove možno využívať pripojenie wifi. 

Finančné prostriedky z projektov prispeli k tomu, že škola napĺňa podmienky vybavenia 

stanovené normatívom  pre vzdelávanie v oblasti veterinárnych vied. Vo vyučovacom procese 

využívame aj školský areál pre chov zvierat a na prepravu v rámci praxe školský autobus. 

K zlepšeniu podmienok pre výkon praxe by mali  prispieť v súčasnosti budované jednoduché 
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ustajňovacie priestory. Pripravený máme projekt kontajnerovej učebne pre prax a hygienický uzol, 

ktorý škola zatiaľ nemá.   

 

 

 
 

Odborná učebňa U35 

 

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

školy 
 

Finančné prostriedky na rok  2015 boli stanovené  rozpočtom  podľa  normatívu vo výške  

690 109,00  €. 

Uvedený normatív nezohľadňuje personálnu a materiálnu náročnosť školy a rozpočet bol 

nedostačujúci na zabezpečenie  plynulej  prevádzky  školy.  

Neuhradené faktúry  k  31.12.2015 sme evidovali  vo výške  2 023,62  €, čo predstavovali 

faktúry za energiu. Uvedené neuhradené faktúry  boli uhrádzané až z rozpočtu na rok 2016.  

  

Finančné prostriedky čerpané z  vlastnej činnosti – normatívne  za rok 2 015 

Schválený rozpočet  za rok  2015 690 109,00  € 

z toho  bolo čerpané :  

Mzdy  a odvody  za rok 2015 557 364,25  €   81 % 

Tovary a služby  za rok 2015 132 744,75 €    19 % 

z toho :  

energia 7 967,90 € 

materiál 15 257,65  € 

dopravné náklady 4 177,97  € 

oprava podlahy na poschodí  a ostatných oprav 8 885,52  € 

služby za energetickú službu 51 690,93 € 

ostatné  služby 39 170,13 € 

cestovné náklady 1 458,76  € 

bežné  transfery 4 135,89  € 

 

Hospodárenie neziskovej organizácie Kvapka za rok 2015 
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Príjmy v roku 2015 boli vo výške  € 5 084,21 €  : 

 z podielu zaplatenej dane z príjmov                     3 580,67   

 príjem za ISIC karty                  1 496,-- 

 kladné úroky a vyrovnanie účtu                                    0,09 

 ostatné (zostatok a osobný vklad)                7,45  

 

Výdavky v roku 2015 boli vo výške 4 781,26  € . Boli  využité : 

 správne, právne a bankové poplatky a služby       150,36 

 podpora športových aktivít                 2 850,-- 

 technické a kanc. vybavenie školy (čítačka čipov, ventily, elektrické šnúry)  313,40 

 výdaj za ISIC karty                      1 467,50 

 

Združenie rodičov pri SOŠ veterinárnej   

Príjmy  z príspevkov rodičov za školský rok 201/2015   €    ,- , z iných príjmov a zostatku 

z minulého školského roku hospodárilo so sumou  €  

Výdavky ZR v školskom roku 2015/2016 boli celkom  € 8480,58. 
 
Prehľad výdavkov od 12. 9. 2015 do 12. 4. 2016 

 

Učebné pomôcky 876,62    

euroobaly 9,15 

notebook 258,50 

myš, taška na notebook 41,98 

mikrofón, kábel 98,64 

počítačový program ALF 190,00 

myš, baterky 14,49 

ukazovateľ skóre na telesnú výchovu 24,19 

počítač 193,50 

rakety na stolný tenis 38,97 

boxy na maturitné testy 7,20 

Súťaže a krúžková činnosť 1.162,70 

jedlo pre zvieratá 13,67 

veterinárny deň - ceny 99,00 

 igelit na stánok – výstava drobnochovu 60,75 

materiál na propagáciu Dňa zdravej výživy 6,45 

kynologický deň – ceny 12,65 

cestovné pre psa 3,34 

súťaž v Prahe - cestovné 206,61 

krmivo pre pieskomily 8,74 

školenie Králičí hop v Nitre - zápisné 20,00 

počítačový program na úpravu fotografií 29,00 

súťaž v Prahe – občerstvenie, MHD Praha 51,00 

stolný tenis - občerstvenie 3,87 

odmeny za I. miesto v súťaži v Prahe 200,00 

pšenica 26,00 

podstielka, potrava pre škrečka 5,20 

košíky na bedminton 7,11 

potrava pre zvieratá, drť do terária 21,57 

vakcinácia školského vrhu 51,30 

obilie pre zvieratá 119,00 

školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku - ceny 21,86 

parkovanie v nemocnici 4,80 

SOČ - záloha 30,00 

školenie žiackej školskej rady – účastnícky poplatok 16,00 

hobliny do terárií, paletky pre hlodavce, spray na ušný svrab 20,78 

krmivo pre akvarijné zvieratá 2,34 

krmivo 5,45 

súťaž v Nitre Najagro dievča a chlapec - cestovné 97,77 

výhrevná podložka pre plazy 18,50 

Doplnenie knižníc 375,31 

kniha na nemecký jazyk 15,50 

dve anglické gramatiky 38,60 

knihy na dejepis, etickú výchovu, občiansku náuku 24,04 

časopis Slovenský chov 29,90 

časopisy Bridge, Freundschaft, Revue svetovej literatúry 42,70 
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dve knihy na odborné predmety 31,19 

4 knihy na fyziku, 4 knihy na biológiu, 4 knihy na chémiu, 1 kniha na anglický jazyk, 1 kniha na 
nemecký jazyk 

193,38 

Údržba inventára a školských priestorov 1.918,62 

obrus na katedru 6,29 

materiál na akvárium 62,04 

kľúč 1,10 

akvárium – filtre 168,75 

akvárium – hnojivo, test 20,98 

akvárium - rybky 100,10 

papier na nástenku 1,20 

akvárium – prípravok proti riasam 7,49 

žiarovky do terárií 2,00 

toner 29,00 

tonery 92,60 

hrable 60,94 

žiletka na čistenie akvária 2,60 

žiarovky 4,69 

skrinky a ich montáž 485,74 

tonery 153,00 

tonery 44,40 

materiál na vysprávky 22,35 

kábel 4,39 

batérie, žiarovka 10,20 

centropen, podložka pod myš 2,20 

hmoždinky, malta, skrutky 13,59 

filter do akvária 18,90 

karabinky na boxovacie vrece 20,28 

plechové profily 49,50 

tonery 189,36 

doska, lišty, náter, batérie 36,19 

kľúč 1,00 

žrádlo pre ryby, škrečky, žiletky 15,09 

toner 65,64 

oprava telocvične - dosky 56,73 

farba 66,64 

farba, stierka 65,00 

farba 25,68 

lepidlo, šnúra, svorky  12,96 

Vedenie účtu 2,60 

2 pokladničné bloky 2,60 

Exkurzie a družobné styky 17,50 

vstup na vyhliadkovú vežu 50 žiakov 17,50 

Propagácia školy 537,89 

Mosty bez bariér Pribeník - občerstvenie 15,60 

poľovnícka výstava - občerstvenie 21,33 

propagácia školy DVD 246,00 

burza stredných škôl Gelnica – registračný poplatok, občerstvenie 17,95 

6O. výročie školy – príspevok dvom ľudovým súborom na náklady spojené s vystúpením 80,00 

výročie školy – príspevok pre DJ 100,00 

výstava ProEduco - občerstvenie 57,01 

Poistenie žiakov 375,82 

 264 žiakov x 1,30 € 343,20 

súťaž v Prahe - poistenie 32,62 

 
 

Prehľad výdavkov od 13. 4. 2016 do 31. 8. 2016 
 

Učebné pomôcky 109,38 

praktické maturitné skúšky – PH papieriky, boxy na zvieratá, podstielka, krmivo 38,38 

DVD pre psychologičku 66,00 

euroobaly 5,00 

Súťaže a krúžková činnosť 933,31 

beseda – odmena pre prednášajúcich 20,00 

jedlo pre zvieratá 51,21 

odčervenie holubov, teplomer, ošetrenie kopýt, ošetrenie parazitov 45,89 

odmeny štvrtákom za prospech, dochádzku a reprezentáciu školy 115,00 

odčervenie zvierat 11,70 

medzitriedny florbalový turnaj - ceny 25,32 

rozlúčka so štvrtákmi – píšťalky a stuhy 14,83 

lieky pre školské zvieratá 50,11 

súťaž Mladý ekofarmár – občerstvenie na tri dni 31,10 

krajské kolo v atletike – cestovné na súťaž 3,00 

včelársky krúžok – rámiky, vosk, cukor, včelie matky 109,52 



 - 22 - 

športový deň - ceny 33,20 

medzitriedna súťaž 30,00 

odmeny žiakom za prospech, dochádzku a mimoškolskú činnosť 360,00 

vrátené peniaze za SOČ -0,33 

miska pre hada, podstielka pre hady, odblšenie zvierat 32,76 

Doplnenie knižníc 53,60 

časopisy na anglický, nemecký a slovenský jazyk 53,60 

Údržba inventára a školských priestorov 404,44 

tonery 194,52 

roxory na opravu plota 40,00 

maľovanie triedy - záloha 40,00 

oprava tlačiarne 31,80 

hnojivo na trávnik 15,58 

filter do akvária 48,90 

predlžovačka, vypínacie zariadenie do WC 16,60 

kyprič, násada na metlu 17,04 

Vedenie účtu 1,00 

4 rýchloviazače 1,00 

Propagácia školy 1,70 

pozdravná štafeta – stuha a fixka 1,70 

Stužková 299,15 

4.A, 4. B a 4.C 299,15 

 
 

 

 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
Koncepcia rozvoja športu 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Minimaratón 

MMM 

2.10.2015 Košice  10  

Školské kolo 

florbalu 

13.04.-

20.04.2016 

Telocvičňa 

školy 

SOŠ veterinárna 

Košice- Barca 

42  

WorldChallenge 

Day 
25.05.2016 Ihrisko, 

telocvičňa 

školy 

SOŠ veterinárna 

Košice- Barca 

104  

Štafeta Rio 2016 10.06.2016 Škola, Šport. 

Gymnázium 

KE 

Olympijský klub 

KE a SOŠ 

veterinárna 

Košice- Barca 

3  

Olympijský deň  29.6.2016 Ihrisko školy SOŠ veterinárna 

Košice- Barca 

102  

      

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

4.2 Zamestnanosť 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

žiakov 
Forma 

Pro educo a Pro 

job 

25. – 26. 11. 

2015 

Spoločenský 

pavilón 
 95 

Nové možnosti 
uplatnenia sa na trhu 

Odborná stáž 
október 2015 – 

jún 2016 
Česká republika MVDr. Ivanová 18 

Porovnanie vedomostí 

a zručností našej 

a partnerskej školy 

Odborná stáž 
o október 2015 – 

jún 2016 

Malaga - 

Španielsko 
MVDr. Ivanová 8 

Porovnanie vedomostí 

a zručností našej 

a partnerskej školy 
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Asavet September - jún  Asavet 140 Asanácia budov, škôl 

Proforientácia  december 2015 SOŠ veterinárna CPPP 38 Testy a vyhodnotenie 

Poradenské služby 30.3.2016 SOŠ veterinárna UPSVaR Košice 56 
Informácie o svete 

práce 

4.3 Rodina, život v spoločnosti, protidrogové aktivity 

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

žiakov 
Forma 

Elektronická žiacka 

knižka 
september 2015 škola SOŠ veterinárna všetci 

Inštruktáž k používaniu 
v komunikácii s rodičmi 

Adaptačné 

problémy 
19.10.2015 SOŠ veterinárna CPPP Zuzkin Park 65 

Poradenská beseda pre  

prvý  ročník 

Motivácia k učeniu, 

denný režim 
9.11.2015 SOŠ veterinárna CPPP Zuzkin Park 70 

Poradenská beseda 

pre  druhý ročník 

Adaptačné dni  10.,12.,19. 11.2015 SOŠ veterinárna CPPP Zuzkin Park I.A,I.B,I.C 
Adaptácia, učenie, 

triedny kolektív 

Nástrahy 

virtuálneho sveta 
21.3.2016 SOŠ veterinárna CPPP Zuzkin Park 65 Beseda s psychológom 

Zvládanie záťaže 

v škole  
1.12.2015 SOŠ veterinárna  CPPP Zuzkin Park 70 

Poradenská beseda pre  

tretí ročník 

Sebapoznávanie, 

sebareflexia Máj 2016 SOŠ veterinárna SOŠ veterinárna 
Žiaci prvých až 

tretích ročníkov 

Úvodné stretnutie 

školského psychológa 

v triednych kolektívoch 

 

 

4.4 Účasť mládeže na spoločenskom živote 

  

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

žiakov 
Forma 

Štvorylka 20.5.2016 Košice Mesto Košice 56  
Karička 23.6.2016 Košice CommunicationHouse 

Košice 

18  

Študentská 

a Valentínska 

kvapka  krvi 

november 2015 

február  2016 
Fakultná 

nemocnica Košice 
SČK 12 

Dobrovoľné bezplatné 

darovanie krvi 

Deň narcisov 15.4.2016 Košice Liga proti rakovine 16 a všetci Zbierka 

Prvá pomoc 28.5.2016 Košice Sl. červený kríž 10 Súťaž družstiev 

      

 

4.7  Životné prostredie   

 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

žiakov 
Forma 

Korešpondenčná 

škola ekológie 

október 2015 - 

marec  2016 
škola 

OZ TATRY, 

Liptovský Mikuláš 
3 Žiacke práce 

Zdravie 

stredoškolákov 
14.1.2016 škola 

Národohospodárska 

fakulta EU vKE 
70 Dotazník a meranie  

Rok vrabcov apríl 2016 
Východoslovenské 

múzeum 

Východoslovenské 

múzeum 
20 

Seminár a odborná 

prednáška 

Život netopierov apríl 2016 
Východoslovenské 

múzeum 

Východoslovenské 

múzeum 
25 

Seminár a odborná 
prednáška 

Zelená škola (selfie 
v zelenom + invázne 

druhy rastlín) 

18. – 22. 4. 

2016 
škola Kosit 268 Žiacke práce 

Exkurzia Kosit máj 2016 Kosit Kosit 90 
Seminár a odborná 
prednáška 

      

 „Deň Zeme“ apríl 2016 Košice - Barca 
Ministerstvo 
životného prostredia 

153 Čistenie okolia školy  

 

4.9 Kultúra, história, poznávanie v Európe  

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet Forma 
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žiakov 
Exkurzné 

vyučovanie 

03.-04.12.2015 Krakov- Vielička SOŠ veterinárna 

KE- Barca 

49  

Filmové 

dopoludnie 

16.03.2016 Košice – OC 

Galéria 

SOŠ veterinárna 

KE- Barca 

102 
Filmové predstavenie 

Exkurzné 

vyučovanie 
27.6.2016 Nyiregyhaza SOŠ veterinárna 

KE- Barca 
47  

      

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

 Platby za filmové predstavenia, koncert a návštevy múzeí  sa z veľkej časti realizovali 

použitím kultúrnych poukazov. Škola dostala 287  kultúrnych poukazov, z toho 257 pre žiakov a 30 

pre učiteľov s vyhovujúcim úväzkom. 

 

Poukaz vzdelávací Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúžkov 

SOŠ veterinárna 264 226 16 

 

V Centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bol registrovaný  „Športový krúžok“, 

ktorý viedol  MVDr. Kuspan. Krúžok navštevovalo  17 žiakov našej školy.  

Prehľad o krúžkoch v školskom roku 2015/ 2016 : 

 

 

Schválené pedagogickou radou dňa   22.10.2016 

Prerokované v Rade školy dňa   24.10. 2016 

       MVDr. Ladislav Mucha 

                                                                                                    riaditeľ školy                                                     

P.č. Názov krúžku  Vedúci krúžku Počet žiakov Vyhodnotenie krúžku  

1 Zdravotnícky krúžok MVDr. Slimák 16 
Spolupráca s Červeným krížom, 

darcovstvo krvi 

2 Filmový klub MVDr. Morvayová 12 
Pravidelná účasť žiakov, 
návšteva kina, divadla 

3 Športový krúžok ( CVČ) MVDr. Kuspan 17 
Pravidelná účasť žiakov, 

návšteva hokeja 

4 Asanátorský krúžok MVDr. Simko 24 
Asanácia domov, budov, škôl, 
získanie certifikátu 

5 Fotografujeme zvieratá MVDr. Pačaj 9 
Starostlivosť o zajace, poníky, 

hydinu a ošípané 

6 
Veterinári za hranicami MVDr. Ivanová 11 

Výstupom je účasť žiakov na 
študijných pobytoch v Česku, 

Španielsku 

7 Včelársky krúžok MVDr. Kačúr 19 
Pravidelná účasť žiakov, 
exkurzie  

8 Mladí vedci  - SOČ MVDr. Slimák 8 Príprava na SOČ 

9 Kynologický krúžok MVDr. Izáková 19 
Starostlivosť o školských psov, 

účasť na kynologickej súťaži 

10 
Canisterapia v praxi Ing. Mirgus 19 

Canisterapia v detských 
domovoch a v domove 

dôchodcov 

11 
Environmentálny krúžok Mgr. Füzyová 11 

Pravidelná údržba areálu školy 

žiakov, príprava na 
korešpondenčnú súťaž  

12 Biológia v praxi RNDr. Miňová 22 
Príprava na prijímacie skúšky na 

VŠ 

13 Mladý redaktor Mgr. Riemerová 14 
Práca na príprave školského 
časopisu 

14 On line nemčina PhDr. Džupinová 9 
Nové možnosti používania 

jazyka 

15 My študenti Mgr. Bodnárová 18 
Práca v žiackej školskej rade, 
organizácia školských podujatí 

16 Španielsky jazyk Mgr. Blišková 15 Zvládnutie základných fráz a SZ 


