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Oblasti hodnotenia školy: 
 

I. Základné údaje o ŠZ a zriaďovateľovi  

 

 

Kontaktné údaje školského internátu 
 

Názov ŠZ Školský internát Antona Garbana 

Adresa ŠI Werferova 10,  041 15  Košice 

Telefónne číslo 055 6785702, 055 6760150 

Faxové číslo 055 6760150 

Adresa elektronickej 
pošty 

siagarbana@siagarbana.sk 

Webové sídlo www.siagarbana.sk 

Zriaďovateľ 
Košický samosprávy kraj, nám. Maratónu mieru 1, 
042 66 Košice;  Odbor školstva - 055 7268261 

Riaditeľ ŠI Ing. Katarína Takácsová 055 6785702 

Zástupca riaditeľa pre úsek 
výchovy Mgr. Evelyn Petková 055 6785702 

Zástupca riaditeľa pre 
technicko-ekonomické činnosti Ing. Ladislav Blicha 055 6785702 

Vedúci vychovávateľ Mgr. Danka Balážková 055 6785702 
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II. Informácie o činnosti rady ŠZ a činnosti poradných orgánov riaditeľa ŠZ 

 

Rada školského zariadenia 

 Meno  a funkcia  člena 
Dátumy 

zasadnutí 
Prijaté uznesenia 

 Ing. lrena Koščová  

 predseda 

14. 10. 2021 
- hlasovanie 
per-rollam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 05. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Prijaté uznesenie: 
 
-Rada ŠZ prijala  
 
súhlasné stanovisko s 
Hodnotiacou správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach 
školského internátu za školský rok 
2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijaté uznesenie: 

Rada ŠZ zobrala na vedomie: 

1. Správu RŠZ za rok 2021 

2. Rozpočet  ŠI na rok   2022 

3. Predpokladané počty 

žiakov na školský rok 

2022/2023 

Rada ŠZ schválila: 

1.  Plán činností Rady ŠZ na 

rok 2022 

 

 Vlasta Flegnerová  
 tajomník 

 Mgr. Marián Horenský PhD.  
 podpredseda 

 Ing. Jaroslav Poláček  

primátor mesta Košice 

Ing. Kvetoslava Lipovská 
delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Ing. Zuzana Trojčáková (Brzáčová) 

delegovaný zástupca zriaďovateľa  

Marta Sepešiová 
zástupca nepedagogických 

zamestnancov 

Imrich Bajusz 
Mgr. Alena Kaščáková 

Štefánia Dudášová (kooptovaná za 
členku RŠZ Kláru Nagyovú, ktorá sa 
vzdala členstva) 

Mgr. Štefánia Balogová 
zástupcovia rodičov 
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Poradný orgán riaditeľa školy  

Metodické združenie Dátumy 
zasadnutí 

Prijaté uznesenia 
Meno člena Funkcia člena 

 Mgr. Danka Balážková  predseda 
10/21, 1/22, 3/22,  

5/22, 8/22 
Prednáška  NIVAM – šikanovanie a drogy – 
teória a praktické riešenia 

 

Pedagogická rada Dátumy 
zasadnutí 

Prijaté uznesenia 
zloženie   

 

 
 

riaditeľka 

 zástupkyňa  

vedúca vychovávateľka 

vychovávatelia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 08. 2021 

Pedagogická rada vzala na vedomie 
pokyny pre školský rok 2021/2022 a 
personálne zabezpečenie nového 
školského roka. 
Vychovávatelia 

▪ pripravia kompletnú 
pedagogickú dokumentáciu 

▪ - sú povinní venovať zvýšenú 
pozornosť  dodržiavaniu 
zákona č. 377/ 2004 Z. z. 
o ochrane nefajčiarov   

08. 10. 2021 
Pedagogická rada jednomyseľne 
schválila „Hodnotiacu správu za šk. rok 
2020/2021“  

24. 11. 2021 

Pedagogická rada vzala na vedomie 
hodnotenie VVČ za 1. štvrťrok 
a informáciu o adaptácii žiakov 1. 
ročníka v ŠI 
Vychovávatelia sú povinní 
absolvovať školenie  
so spoločnosťou Osobný údaj 

03. 02. 2022 
Pedagogická rada vzala na vedomie 
hodnotenie VVČ za 1. polrok 

 
 

22. 04. 2022 

Pedagogická rada vzala na vedomie 
hodnotenie VVČ za 3. štvrťrok 
Splnené úlohy: 

- Príprava Dňa otvorených dverí 
- Príprava rozlúčky s maturantmi 
- Žiadosti o prijatie do ŠI 

kmeňových žiakov - návrhy na 
prijatie a neprijatie 

27. 06. 2022 

Pedagogická rada berie na vedomie  
hodnotiace správy o výchovno-
vzdelávacej činnosti jednotlivých 
výchovných skupín  
Vychovávatelia odovzdali:   

▪ vyplnené „Hodnotenie 
pedagogického zamestnanca“ 
za šk. rok 2021/2022.  

▪ kompletnú dokumentáciu za 
svoju výchovnú skupinu.  
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III. Údaje o počte žiakov ŠZ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

Celkový počet ubytovaných žiakov k  15. 09. 2021 bol 403. 

 

IV. Údaje o elokovaných pracoviskách 

Tento druh pracoviska nemáme 

 

V. Údaje o počte ubytovaných žiakov v ŠZ podľa: 

a)  výchovných skupín 

Meno vychovávateľa 
Ročník Počet 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. NŠ žiakov 

Mgr. I. Kapitulová 13 9 3 3       28 

Mgr. J. Dryjová   10 8 11 1     30 

  V. Flegnerová   28           28 

Ing. V. Palmovská 3 6 7 13 1     30 

Ing. J. Kerestiová 6 6 2 3 12     29 

Ing. M. Bujňáková     26 4       30 

Mgr. D. Balážková     1 29       30 

Mgr. art. Z. Eötvös 14   14     1   29 

Mgr. H. Láncošová 11 4 7 6     2 30 

 Ing. M. Tomková 30             30 

Ing. I. Koščová 4 11 4 7 1 1   28 

Ing. J. Číkoš 10 6 5 7       28 

Mgr. art. A. Kramárek 
Cengelová  

8 5 7 8       28 

PaedDr. Martin Demo, 
PhD. 

4 12 3 4 2     25 

Spolu 103 97 87 95 17 2 2 403 
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b) podľa typov škôl 

         

Názov školy 
r o č n í k 

spolu 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. NŠ 

Gymnázium Opatovská  3 4 3 3       13 

Gymnázium Park mládeže    1     1     2 

Gymnázium Poštová       2       2 

Gymnázium Šrobárova   2           2 

Gymnázium Alejová 2   1         3 

Gymnázium Trebišovská 2 1     1     4 

Gymnázium Katkin park 2   1         3 

Gymnázium sv. E. Steinovej 4 9 8 11 11     43 

Gymnázium M. R. Štefánika     1         1 

Súkr. ŠOŠ Užhorodská   1   1       2 

Konzervatórium Timonova 12 21 8 12 1     54 

Konzervatórium JA Exnárova 3 7 2 7 1 1   21 

ŠUV Jakobyho 2 2 1 2       7 

SPŠ elekrotechnická 1   1         2 

SPŠ strojnícka     1 1       2 

SPŠ stav. A geodetická   1 1         2 

HA Južná trieda          1 1   2 

OA Polárna 1             1 

SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda 1             1 

SOŠ Beauty služieb Gemerská  10 5 7 6     2 30 

SOŠ veterinárna Barca 53 32 44 40       169 

SOŠ automobilová 9 5 7 8       29 

SOŠ Ostrovského       1       1 

SOŠ technická, Kukučínova   2           2 

SZŠ Kukučínova   2           2 

SZŠ Moyzesova     1         1 

SSOŠ Postupimská   1           1 

Súkr. Pedagog.a sociálna akadémia      1       1 

Jednotl. Počty za ročníky 105 96 87 95 16 2 2 403 



- 6 - 

 

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

netýka sa ŠI 

 

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   

netýka sa ŠI 

 

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky uplatnenia 

žiakov na trhu práce alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

netýka sa ŠI 

 

IX. Údaje o počte pedagogických zamestnancov, ich vekovej štruktúre a plnení 

kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov ŠZ  

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 
rokov 

31- 40 41- 50 51- 60 61-65 
Nad 
66 

Spolu 
všetkých 

Priemerný 
vek 

Počet: 1 2 6 2 4 1 16 
49,74 

z toho žien: 1 1 5 2 4 1 14 

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet  

vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 14 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 28 

 

 Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek:          Spolu Priemerný 

  do 30 31-40 41-50 51-60 60-65 nad 66 všetkých vek 

Počet: 

 
- - 4 8 4 4 20 

56,75 
z toho žien: - - 4 7 3 3 17 

Kvalifikačná štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:                20  
z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 
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X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov  ŠZ 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov 

osvedčenia 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Šikanovanie a drogová prevencia NIVAM aktualizačné 15 

Násilie na deťoch – prepojenie syndrómu CAN 

a FASD 
MPC inovačné 1 

Kooperatívne techniky na podporu učenia sa 

žiakov 
MPC inovačné 1 

Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského 

zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných 

zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho 

prostredia triedy a skupiny  

MPC inovačné 1 

Podpora a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov MPC inovačné 1 

Atestačné portfólio vychovávateľa MPC inovačné 1 

Kritické myslenie MPC workshop 1 

Integrácia nástrojov platformy OFICCE do práce 

učiteľa 

Interaktívna 

škola Prešov 
inovačné 1 

 
Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja za školský rok 2021/22 
 

V školskom roku 2021/22 boli vychovávatelia prihlásení na viac druhov kontinuálneho 

vzdelávania. Vzdelávania si vyberali podľa svojich záujmov a aktuálnej ponuky. Vzhľadom 

k situácii s koronavírusom  nebolo možné absolvovať všetky plánované vzdelávania. 

Vzdelávania sa realizovali dištančnou formou, prezenčne iba v priestoroch nášho ŠI. 

 
XI. Údaje o aktivitách ŠZ, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 

  

SPOLOČENSKÁ výchova 

Deň duševného zdravia Prezentácia a aktivity, dotazníky a testy 

Medzinárodný deň proti sexuálnemu 
zneužívaniu a obchodu so ženami a 
deťmi 

Workshop vo vestibule 

Deň úsmevu Zábavno-súťažné popoludnie v ŠJ 

Prehliadka mesta Košice Potulka s PhDr. M. Kolcunom 

Medzinárodný deň tolerancie Prednáška, dotazníky 

Európsky týždeň boja proti drogám Prezentácia, dotazníky 



- 8 - 

 

Rozlúčka s maturantami Spoločenský večierok 

Literárna súťaž 
Súťaž žiakov v poézii a próze na určené 
témy 

Ochutnávka veľkonočných jedál Zvyky a tradície v regiónoch 

Časopis ŠI WERFERKA 
Tvorba a vydávanie internátneho 
časopisu 

 
 
MRAVNÁ výchova a výchova k hodnotám 

Školský poriadok a režim dňa skupinové stretnutie 

Šikanovanie Dotazník + vyhodnotenie 

Drogy Dotazník + vyhodnotenie 

Valentínska pošta Priprav darček osobe, ktorú máš rád 

Hygienické pokyny a zásady 
Celoročné sledovanie dodržiavania 
opatrení, rozhovory so žiakmi 

Európsky týždeň proti drogám Workshop vo vestibule 

Fajčenie a tehotenstvo Diskusia s dievčatami 

Koľko lásky sa vmestí do krabice  
od topánok 

Zbierka pre seniorov 

Svetový týždeň boja proti AIDS 
Nástenka, dotazníky, rozhovory, test 
nikotínovej závislosti 

Bezpečnosť a informácie o Ukrajine Rozhovory, nástenka vo vestibule 

Anonymné linky pomoci 
Pomoc žiakom, ktorí chcú ostať  v 
anonymite 

Deň matiek 
Rozhovory o úlohe matky v rodine, ako 
vyjadriť úctu ...  

Zabavme sa pred odchodom na 
prázdniny  

Rozlúčková diskotéka 

 
 
ROZUMOVÁ  a PRACOVNÁ výchova 

Týždeň mozgu Cvičenia a koncentráciu 

Zisťovanie učebných štýlov Dotazník + vyhodnotenie  

Najznámejšie techniky učenia Pomoc pri príprave na vyučovanie 

Deň narcisov Aktívna účasť žiakov 

Posedenie so psychologičkou 
Pravidelná starostlivosť a pohovory so 
žiakmi 



- 9 - 

 

Svetový deň bez tabaku  Postery, prezentácia, dotazníky 

Jesenné kreácie  
Výroba ikebán a výzdoby spojená 
s výstavkou prác žiakov 

Jarná výstavka 
Výroba veľkonočných vajíčok a výzdoba 
na veľkonočnú tematiku 

 
 
ESTETICKÁ výchova 

Ako sa vhodne obliekať 
Rozhovory o vhodnom a nevhodnom 
oblečení 

Estetická úprava izby, chodby, študovne   
Spolupodieľanie sa na skrášlení 
priestorov ŠI 

 
 
TELESNÁ výchova 

Prvá pomoc Praktická ukážka - medici 

Svetový deň zdravia Ochutnávka zdravých chlebíkov 

Stolný tenis  Súťaž chlapcov a dievčat s odmenou 

Majstrovstvá Európy v malom futbale Účasť na viacerých zápasoch so žiakmi 

Prvý ročník stredoškolského behu 
v Košickom kraji  

Aktívna účasť žiakov ŠI 

 
 
RODINNÁ výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Životopis prvých ročníkov 
Rozhovory so žiakmi, dôležitosť 
poznania rodinného prostredia  

Ľudové tradície a tradičná rodina 
Voľná diskusia o folklórnych súboroch 
na Slovensku 

Bezpečné cestovanie v MHD a vlakom Poučenie žiakov 

Pozdravy a tolerancia Ako vychádzať s ľuďmi 

Plánované rodičovstvo a voľba 
životného partnera 

Séria rozhovorov + diskusia 

MDD Skupinové oslavy 

 
 
ENVIRONMENTÁLNA výchova 

Deň Zeme Čistenie okolia ŠI 

Klimatická spravodlivosť  
Súťaž v písaní esejí na environmentálnu 
tému 

Environspektrum – miesto pre ľudí Účasť žiakov na súťaži 
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Starostlivosť o dažďovú záhradu 
Pomoc žiakov pri starostlivosti o d. 
záhradu 

Starostlivosť o kvety v ŠI 
Polievanie, presádzanie a celková 
úprava kvetinovej výzdoby 

Úprava lavičiek v areáli ŠI 
Aktívna pomoc žiakov pri nátere 
a úprave okolia lavičiek 

Ukončenie triedenia PET vrchnákov  Projekt HORBET 

Brigády v okolí ŠI Pravidelná starostlivosť o okolie ŠI 

Svetový deň vody 
Prezentácia s ochutnávkou minerálnych 
vôd 

Deň zápasu o ľudské práva Prezentácia, dotazníky, postery 

Každý vychovávateľ realizuje aktivity so svojimi žiakmi podľa vopred pripravených ročných 

plánov na príslušný školský rok. 

Celointernátne aktivity sú organizované pre žiakov ŠI zo všetkých výchovných skupín. 

Aktivity sú dobrovoľné a žiaci sa ich zúčastňujú na základe svojho záujmu. 

Spoločné aktivity sme situovali do vestibulu i z dôvodu protipandemických opatrení. 

 

XII. Informácie o aktivitách spojených s prezentáciou ŠZ na verejnosti 

V uplynulom školskom roku sme nerealizovali kvôli pandemickým opatreniam tento druh 

aktivít. 

  

XIII. Informácie  o spolupráci školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s 

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

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo 

so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu 

ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo 

ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody 

 

Spolupráca s rodičmi začína ešte pred nástupom na školský internát, keď rodičia prichádzajú 

po informácie a pozrieť si spoločné priestory i zariadenie izieb.  

Na začiatku školského roka je schôdza ZRPŠI. Minulý školský rok sa schôdza kvôli 

pandemickým opatreniam neuskutočnila. Rodičov sme informovali formou listu poslaného 

po žiakoch s hospodárením s finančnými prostriedkami, návrhom na príspevok na žiaka 

a rodinu a návrhom na rozpočet na aktuálny školský rok. Rodičia po oboznámení s obsahom 

posielali podpísaný dokument vychovávateľovi príslušnej výchovnej skupiny. 
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V priebehu roka vychovávatelia mali telefonický kontakt s rodičmi. Najčastejšie riešili úhradu 

poplatkov spojených s pobytom v ŠI a výchovné problémy. Uvedené zapísali do „Denníka 

výchovnej skupiny“ a „Osobného spisu žiaka.“          

XIV.      Informácia o spolupráci ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní výchovy 

a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)  

V minulom školskom roku nebol realizovaný tento druh spolupráce. 

 

XV.  Informácie o oblastiach, v ktorých ŠZ dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 

v ktorých má ŠZ nedostatky 

Dobré výsledky sme dosiahli vo zvýšení záujmu žiakov o celointernátne aktivity, 

predovšetkým tie, ktoré sú situované do vestibulu ŠI. Izby a spoločné priestory, až na malé 

nedostatky boli vynovené, vybavené novým nábytkom a pomôckami. Zrekonštruovali sme 

2 posilňovne pre chlapcov i dievčatá. V exteriéri sme nainštalovali 3 lavičky na oddych pre 

žiakov. Do prác na skrášľovaní prostredia v interiéri i v exteriéri boli zapojení i žiaci.  

Nedostatkom je, že ihrisko v areáli ŠI nie je prístupné pre našich žiakov. Dlhodobo riešime 

opravu strechy, nakoľko zateká do priestorov 3. poschodia, museli sme uzavrieť niektoré 

miestnosti. V štádia riešenia je i úprava vestibulu, ktorý je veľmi otvorený a chladný, po 

úprave by sa dal využiť na aktivity pre žiakov.   

 

XVI. Informácie o projektoch, do ktorých je ŠZ zapojené 

V minulom školskom roku sme sa nezapojili do žiadnych projektov i vzhľadom k tomu, že 

pre samostatné školské zariadenia sú veľmi obmedzené možnosti.  

 

XVII.   Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2021/22 

Štátna školská inšpekcia v uplynulom školskom roku nebola. 

 

XVIII. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach  ŠZ  

V minulom školskom roku sme pokračovali  podľa plánu schváleného na gremiálnej porade 

riaditeľky a podľa aktuálnych potrieb. Pre chlapcov i dievčatá sme do posilňovne zakúpili 

šikmú lavicu, bežecký pás, steper a činky. Žiakom sme zakúpili posteľnú bielizeň, chrániče 
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na matrace, váľandy, záposteľové dosky, vysávače, TV prijímače, mikrovlnné rúry a 

rýchlovarné kanvice. Denná izba pre chlapcov bola vybavená novým nábytkom.  

Ku klavírom sme doplnili nové klavírne stoličky. Novým nábytkom bola vybavená 

i kuchynka pre dievčatá. Pracovne vychovávateľov v počte päť boli zariadené novým 

nábytkom.  Do vestibulu bolo umiestnené nové sedenie pre žiakov. Čitateľský klub bol 

doplnený o nové knihy a policovú zostavu.   

Zrealizovali sme nákup germicídnych žiaričov  do vestibulu a ventilátorov  do pracovní 

zamestnancov. 

Na bočnom vchode do budovy bol opravený prístrešok a schody. Na krátku chodbu sme 

zakúpili a položili vinylovú podlahu, na prízemie bola položená dlažba na chodbu 

chlapcov. Na zimné obdobie sme zakúpili snežnú frézu, na upratovanie upratovacie 

vozíky. 

Do školskej jedálne sme zakúpili chladiacu skriňu, automatický nárezový stroj, mlynček na 

mäso, teplovzdušnú mikrovlnnú rúru, príborník a riady. Do práčovne pribudla jedna pračka.  

 

XIX.   Informácie o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti  

Vybraný ukazovateľ 2021 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov (zdroj 41) 1.175 365,- 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením ŠI od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť ( poplatok za ubytovanie)               

65.800 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 

3.459 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia 
v členení podľa finančných aktivít  

5.820,- 

Sponzorské príspevky 1.721 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - 2% daň 436,28 

Finančné prostriedky od rodičov na ZRPŠI boli použité v zmysle rozpočtu nasledovne: 

▪ kultúrno-spoločenské podujatia 
▪ knihy do čitateľského klubu 
▪ fond opráv 
▪ členské príspevky 
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▪ celointernátne aktivity a aktivity jednotlivých výchovných skupín  
▪ drobný materiál (zdravotnícky materiál, čistiace prostriedky a iné) 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK   

Koncepcia rozvoja športu 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Športové aktivity 09/2021 areál pri ŠI Školský internát  AG 15 – 30  

Stolný tenis  05/2022 
stolnotenisová 

miestnosť 
Školský internát  AG 15 

Majstrovstvá Európy 
v malom futbale 

05/2022 Steel aréna  30 

Prvý ročník 
stredoškolského behu 
v Košickom kraji  

05/2022 Mestský park  KSK Košice 7 

 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Psychohygiena  
a duševné zdravie  

10/2021 vestibul ŚI Školský internát AG 120 

Týždeň mozgu 03/2022 vestibul ŚI Školský internát AG 250 

Deň mlieka 05/2022 školská jedáleň Školský internát AG 250 

Svetový deň bez 
tabaku 

05/2022 vestibul ŚI Školský internát AG 100 

Obchodovanie s ľuďmi 06/2022 vestibul ŚI Školský internát AG 60 

Do aktivít organizovaných v priestoroch SI  boli zapojení členovia  školského parlamentu. 

Vzdelávacie poukazy, ktoré sme prijal od žiakov, boli využité na nákup vybavenia priestorov 

na záujmovú činnosť. Vzhľadom k protipandemickým opatreniam, záujmová činnosť bola 

realizovaná vo veľmi obmedzenom rozsahu, iba tam, kde to podmienky dovoľovali. 

 
 
Spracoval:  Mgr. Evelyn Petková 
 

Prerokované v pedagogickej rade ŠI: 07. 10. 2022 
 

Vyjadrenie rady školy: príloha č. 1 
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Schválenie KSK :  


