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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 
za školský rok 2007-2008 

 
Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy :  Mgr. Ľubica Agyagosová 

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy :  Základná škola, Krosnianska 2, Košice 

Okres :   Košice III         Príslušnosť školy k školskému úradu :    OŠ MMK 

Telefón :     055/6712526  fax :  055/6712526  e-mail :     skola@zskrosnianke.edu.sk  

Webová stránka školy :   www.zskrosnianke.edu.sk 

1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2008  : 
• počet všetkých tried ZŠ spolu :  27  z toho  v 1. – 4. roč. :  13 

               v 5. – 9. roč. :  14 

(do počtu tried uvádzať aj  nultý ročník, špeciálne triedy a špecializované triedy)  

• počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 583  z toho   v 1. – 4. roč. : 280 

                 v 5. – 9. roč. : 303 

      (do počtu žiakov uvádzať aj žiakov nultého ročníka, špeciálnych tried a špecializovaných tried) 

• uviesť zvlášť počet tried nultého ročníka :  0   nich počet žiakov :   0 

• zvlášť uviesť počet špeciálnych tried :   2  v nich počet žiakov :  16 

• zvlášť uviesť počet špecializovaných tried :  20  v nich počet žiakov :  458 

• počet oddelení ŠKD :     6  v nich počet žiakov :  180 

  

• uviesť LEN počet integrovaných žiakov v bežných triedach :  20 

• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 35 

• počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ :  28 

• počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 10 

• počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :   59 

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 55 841  priemer na žiaka :  95,78 

• z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 1 462  priemer na žiaka :     2,5  

• počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : 9  3. stupňa : 3   4. stupňa : 0  

• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :  23 pochvál riaditeľom školy : 25 

• počet prospievajúcich žiakov spolu :  559 neprospievajúcich spolu :  10 

• počet neklasifikovaných žiakov spolu :  14  
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• počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 14 

• počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav :  39  prepočítaný stav : 37 

• počet asistentov učiteľa v ZŠ : 0  počet vychovávateľov ŠKD : 6  

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1 

 z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :   1 

• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav :  15  prepočítaný stav : 15 

 
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2008  

• počet žiakov 9. ročníka :   66    z nich neumiestnených : 2   
• počet prijatých na gymnáziá : 23   na SOŠ : 27  na SOU : 14  na OU : 0 
• počet končiacich v nižších ročníkoch : 2  z nich neumiestnených : 1 

 
 
Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. : 

• počet vydaných rozhodnutí o 

a) prijatí žiaka do školy : 275 
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka : 10 
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka : 0 
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy : 0 
e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : 14 
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : 16 
g) uložení výchovných opatrení : 0 
h) povolení vykonať komisionálnu skúšku : 23 
i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je 

žiakom školy : 0 
j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 

poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení : 182 
 
 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 1 
b) počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : 7 uveďte názov vzdelávania 

a vzdelávacej inštitúcie :   
Špeciálna pedagogika – KU Ružomberok, PdF Levoča,   Informatika – MPC Prešov,   
Anglický jazyk – ŠJŠ Strojárenská Košice,   Špeciálna pedagogika PdF PU,   Anglický jazyk 
– MPC Prešov, Demonštračné a žiacke pokusy v chémii – MPC Prešov,   Etická výchova pre 
1. st  - MPC Prešov 
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c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 14                                                             
uveďte názov podujatia a vzdelávacej inštitúcie :   
 Využitie IKT vo vyučovacom procese – MPC Prešov /4/,   O Slovensku – MPC Prešov,   
Projekt Socrates – MPC Prešov,   Tvorivosť vo vyučovacom procese NV – MPC Prešov,   
Prírodné vedy a viera – MPC Prešov,   Moderný učiteľ – Microsoft,   Konferencia pre 1. st. 
ZŠ CLIL – Oxford /2/, Teória a prax vo vyučovaní cudzích jazykov – MPC Prešov, 
Výcvikový kurz 1.pomoci – SČK, Správa registratúry a ochrana archívnych dokumentov – 
Inštitút pre verejnú správu BA        

 
d) počet pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie organizované školským úradom : 7  

uveďte  názov vzdelávania: 
Právne vedomie riadiacich pracovníkov - MÚ SSŠ OŠ MMK,  Riešenie medziľudských 
vzťahov – MÚ SSŠ OŠ MMK /4/, Školenie multiplikátorov – KŠÚ /5/, Inovačné metódy vo 
vyučovaní prírodovedných predmetov – MÚ SSŠ OŠ MMK,  Cvičný učiteľ - KŠÚ 

e) absolvoval už riaditeľ školy prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov ?        áno    
f) je zaradený riaditeľ školy do prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov ?      nie 
 

3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :  
a) uveďte počet 1. miest s názvami súťaží v okresnom kole (nie mená žiakov) : 15 

Čo sa mi páči, GEO, Olympiáda zo SJL, Olympijský beh, Šach, Šach – družstvo, Bedminton – 3 x 
jednotlivci, Bedminton – 4 x družstvá, Minivolejbal – liga, Basketbal – SOUZ Cassovia Košice 

b) uveďte počet 1. miest s názvami súťaží v krajskom kole  (nie mená žiakov) : 1 
Basketbal – SOUZ Cassovia Košice 

c) uveďte počet 1. – 3. miest s názvami súťaží v celoslovenskom kole  (nie mená žiakov) : 2 
Majstrovstvá Slovenska : Basketbal – ml. žiačky 1. miesto, Basketbal – st. žiačky 1. miesto 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 1 
 Veľkonočný turnaj – Ostrava – Basketbal SOUZ Cassovia Košice – 3. miesto 

 
4. Údaje o aktivitách školy : 

a) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená : 
Infovek, Comenius, Zdravá škola, Cesta, EKOPAKY, Detský čin, CITIBANK, PEER skupiny, 
Mladý vedec 
Ďalšie odoslané : Zdravie v školách, Škola ktorej to myslí, IKT 

b) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 
Výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov / priemer školy 1,82 /, kvalitná výučba cudzích jazykov, 
záujem a spokojnosť rodičov so vzdelávaním detí v našej škole, stopercentná úspešnosť žiakov  
po prijímacom konaní na gymnáziá a ďalšie stredné školy, absolventi našej školy patria medzi 
najlepších študentov na stredných školách, bohatá záujmová činnosť žiakov v mimovyučovacom 
čase / 24 záujmových útvarov cez SŠSZČ Kometa s počtom žiakov 399/, výchovné koncerty, 
výmenné návštevy v rámci projektu Socrates /Comenius/, súvislá prax študentov PU, účasť 
pedagógov v okresných a krajských komisiách, besedy s policajtmi, hasičmi, lekármi, 
psychológmi a spisovateľmi, letný tábor detí. 
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Uskutočnené zbierky:  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Spoločnosť detskej  onkológie, 
Zbierka okuliarov pre Afriku. 

 DRAMAFEST – pravidelná prezentácia dramatickej výchovy vo výučbe AJ. 

Spolupráca s rodičmi: Ples školy, Imatrikulácia prvákov, Detský karneval, Vianočné trhy, Zber 
papiera, Otvorené hodiny pre rodičov žiakov školy a rodičov budúcich prvákov, Školská 
akadémia. 

 
c) oblasti, v ktorých sú nedostatky :  

- nárast výchovných problémov žiakov na I. a II. stupni, vzdelávanie pedagógov v rámci 
pracovnej doby, nedostatok časovej dotácie vo vzdelávacích predmetoch, vážne narušovanie 
vyučovacieho procesu z dôvodu častej účasti pedagógov na súťažiach organizovaných 
v dopoludňajšom čase / častá kritika rodičov/, neprimeraný a duplicitný nárast agendy a štatistík, 
absolútny  nedostatok  financií na nákup modernej didaktickej techniky, učebných pomôcok,  na 
údržbu a prevádzku školy   
- vysoký počet neospravedlnených hodín bol z dôvodu záškoláctva  žiakov, ktorých sme     prijali 
zo zrušenej ZŠ Charkovská 

d) počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov : 4  počet žiakov v nich : 27 
e) uveďte školský rok, v ktorom bola naposledy vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou a druh inšpekcie (informatívna, komplexná, tematická, následná)  

2006/2007 - následná                 

 
   

Základné údaje – kontakty 
Vedenie školy: 
P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

1 riaditeľ/ka Ľubica Agyagosová - - 
2 ZRŠ  Júlia Špilárová Nadežda Lieskovcová - 
3 hospodárka školy Mária Pinčáková - - 
4 vedúca ŠKD Anna Horbaľová - - 
5 vedúca ŠSZČ - - - 
6 výchovný poradca Libuša Holinková - - 
7 vedúca ŠJ Anna Pallayová - - 
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Údaje o Rade školy a poradných orgánoch 

Rada školy: 
 Meno a priezvisko Poznámky 
Predseda: Mgr. Eva Kitková  
Členovia Rady školy za:   
pedagogických zamestnancov Mgr. Eva Hubová  
   
ostatní zamestnanci školy Mária Plavčanová  
zástupcovia rodičov Július Papp  
 Marianna Schreiberová  
 Ing. Karol Šašala  
 Július Szucs  
zástupcovia zriaďovateľa Monika Urbanová  
iná organizácia s VVČ Ľudmila Davidová  
 PhDr. Katarína Čižmáriková  
 Bc. Peter Prokop  

 
 
 
MZ a PK školy:  
P
.
č
. 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie 
predmetov poznámky 

1. 1. - 2. Kristína Gašparová 1. - 2. ročník  
2. 3. - 4. Jana Jalčová 3. - 4. ročník  
3. M - F Eva Hubová M,F  
4. SJL - D Mária Smerigová SJL, D  
5. CJ Gabriela Glovová AJ,NJ,FJ,ŠpJ  
6. Pr - CH -Z -TchV Carmen Mišľanová Pr,CH,Z,TchV  
 TV – VV - HV Hedviga Tulipánová TV, VV, HV  
 OV – EV - NV Jana Krupárová OV, EV, NV  
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Štatistické údaje  a profilácia školy 

 
a) Projektovaná kapacita školy:     18   tried;   Počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Φ žiakov na triedu (2007/08)celkom :     21,59      
Φ žiakov v ŠT(2007/08)      8    
Φ žiakov na bežnú  triedu (2007/08)  22,68 
 
b) Počet zapísaných prvákov k 30.6.2007:     80 
 
c) Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2007:     64         
 
d) Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2008 

 
nižší 

ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu 
počet žiakov 0   0 0  0  2  66  68 
 
 
e) Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:    268      z toho z obvodov mimo obce:   74 
 
 
f) Zoznam učebných variantov využívaných v jednotlivých triedach za 07/08 

R o č n í k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
Počet  tried v ročníku 3 3 4 3 3 2 3 3 3 27 
Učebný variant           
so šport. prípravou       1    
matematiky 5.-9.           
cudzie jazyky 1.-9. 2 2 3 3 3 1 1    
cudzie jazyky 3.-9.        2 2  
cudzie jazyky 5.-9.           
výtvarná výchova 1.-9.           
hudobná výchova 1.-9.           
technická výchova 5.-9.           
Variant 1., 2., 3. 1 1    1 1  1  
iné ( uveďte ) ŠT   1     1   
 
 
 
 

  spolu z toho: spolu z toho: 

školský rok: počet žiakov 
1.- 4. 
roč. 

5.- 9. 
roč. 

z toho  
dievčat 

% 
počet tried 

1.- 4. 
roč. 5.- 9. roč. 

2003/2004 406 194 212 217 53,44 19 9 10 
2004/2005 411 210 201 220 53,52 18 9 9 
2005/2006 405 202 203 213 52,59 20 10 10 
2006/2007 414 215 199 217 52,41 20 10 10 
2007/08 583 280 303 293 50,26 27 13 14 
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g) Nepovinné predmety  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
h) Rozširujúce hodiny 
učebný variant trieda predmet 
 Variant 1  7.B  PP 
 Variant 1  9.B  PP  
 Špec. trieda  8.B  ILC 
 
i) Počet integrovaných žiakov k 30.6.2008 v bežných triedach: 
 0. 

ročník 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
Spolu 

počet 
integrovaných 
žiakov 

 1 3 1 0 2 2 3 2 6 20 

% zo všetkých 
žiakov školy 

 0,17 0,51 0,17 0 0,34 0,34 0,51 0,34 1,03 3,43 

 
j/Počet integrovaných žiakov k 30.6.2008 v špeciálnych triedach: 
 0. 

ročník 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
Spolu 

počet 
špeciálnych 
tried / počet 
žiakov v nich 
*rátame ako 
skupinovú 
integráciu 

   1/7     1/9  2/16 

Z toho            
Individuálna 
integrácia 

           

 
 

druh postihu integ. 
žiakov a v ŠT 

Sluchový 
postih- 

522 
Zrakový 

postih  - 523 
Narušená 
komin.- 

524 

Telesný 
postih – 525 

 

Vývinové 
poruchy 

učenia - 529 
Spolu 

počet žiakov     16 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ročník predmet 
1. AJ 
2. AJ 
3. ŠpJ 
5. Pohybová príprava 
6.  Pohybová príprava 
9. Cvičenia zo SJL 

ročník predmet 
9.  Cvičenia z M 
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k) Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:             

 

školský 
rok: 

poč
et 

žiak
ov 

počet 
oddel

ení 
prie
mer 

poč
et 

krú
žko

v 
ŠK
D 

počet 
žiako

v 
ŠKD  

 v 
krúžk
och 

% 
zap
oje
nia 

poč
et 

zam
est
nan
cov 
pre
poč
ítan

ý 
sta
v 

poč
et 

zam
estn
anc
ov 
fyzi
cký 
stav 

2005/2006  120 4  30  4  120  100  3,6  4  
2006/2007  120 4 30 4 120 100 3,6 4 
2007/08 180 6 30 6 180 100 4,8 6 
 
 
 
I)    Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 
 

a) pracovný pomer  
• Ku koncu školského roka ukončilo pracovný pomer   7  pedagógov  a     1  nepedagogický zamestnanec. 
 

b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
spolu počet pedagógov  - 
študujúcich:  

2 

špecial. inovačné štúdium  

špecial. kvalifik. štúdium  

vysokoškolské pedagogické 2 

vysokoškolské nepedagogické  

 
 
 
 
 

              
  

p
o
č
e
t 
k
r
ú
ž
k
o
v 

počet 
žiako

v 
navšt
evujú
cich 

krúžo
k 

% 
zapojenia 

žiakov 

1.-4. ročník 0 0 0 
5.-9. ročník    1    15     0,03 
ŠSZČ*    

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 9 

c) Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 
  

ukončené  
v roku   prebieha začiatok ukončenie nezaradený 

 
má podanú 

prihlášku od 
roku 

RŠ 2002 nie 2000  2002    
ZRŠ 2006 nie  2004  2006    
ZRŠ 2006 nie  2004  2006    
 

Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 
a/  správni zamestnanci   Ak DPP a 

dohoda 

  
počet 

fyzický 
počet 

prepoč. Prac. pomer 
TPP/DPP/dohoda 

Pracovný pomer 
ukončený k....... 

vedúca hospodárskeho úseku    1 1 TPP 30. 6. 2008 
administratívny zamestnanec     
školník 1 1 TPP  
Strojník – plaváreň 1 1 TPP  
upratovačky 7 7 TPP  
kurič        
technik        
špeciálny pedagóg     
správca siete, serveru,...     
iné ( uveďte)     
spolu: 10 10   
§ aktivačné práce   áno       počet: 5 
§ absolventská prax   nie počet: 0 

 
 
 
 
 
b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 
 fyzický počet prepočítaný počet - úväzky 
riaditeľka - vedúca ŠJ 1 1 
hlavná kuchárka 1 1 
kuchárka 2 2 
prevádzkový zamestnanec 3 3 
administratívny zamestnanec   
spolu: 7 7 

 
 

Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti 
P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1.  Finančná zbierka  Liga proti rakovine  

2.  Ples školy Rodičia, priatelia a 
zamestnanci 

 

3. Imatrikulácia 1. ročník  

4.  Otvorené vyučovacie hodiny I. stupeň  

5.  Časopis K2 Times  Školský časopis  
6. Karneval I. stupeň  
7. Výchovné koncerty I. a II. stupeň  
8. Akadémia školy I. a II. stupeň  
9. Comenius – výmenné návštevy Žiaci a učitelia školy  
10. Vianočné trhy Žiaci, rodičia a zamestnanci  
11. Finančná zbierka Únia slabozrakých Slovenska   
12. Týždeň boja proti rasizmu - akcie Žiaci a pedagógovia   
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13. Zbierka okuliarov Pre Afriku  
14.  Súvislá pedagogická prax Študenti PU  
15. Zber papiera Žiaci, rodičia, zamestnanci  
16. Besedy/policajti, lekári, hasiči, 

psychológ/ 
I. a II. stupeň  

17. Letný tábor detí I. stupeň  
18. Deň otvorených dverí I.  stupeň  
19. Škola volá /aktivity  Deti MŠ a rodičia  
20.  Počítače hrou Prípravný ročník MŠ – sídl. DH  
21. Detský čin roka I. a II. stupeň  
22. Minimaratón I. a II. stupeň, rodičia   
23. ENVIRO SHOW /KOSIT Košice/ I. a II. stupeň  
24. LvK a ŠvP I. a II. stupeň  
25. Spolupráca s Veľvys.Špan.kráľovs. I. a II. stupeň  
26. DRAMAFEST – AJ dram. tvorba I. a II. stupeň  
27. Stromy poznania–výsadba stromov ZŠ Krosnianska 2  
28.  Medz. testovanie 14-ročných v AJ II. stupeň  
29.  Zlatý Amos I.  stupeň  a rodičia Zisk 3 ocenení  
30.  Štvorylka Žiaci 8. a 9. ročníka  
31. PEER skupiny Rodičia a  verejnosť  
32.  Besedy so spisovateľmi Žiaci, učitelia  
33.  Beseda  a autogramiáda 

s hokejistami HC Košice 
Žiaci, učitelia, rodičia  

 
 
 
 
 
 
 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika 
 

Krátkodobé projekty  ( do 2 rokov)                          Dlhodobé projekty  ( nad 2 roky)  
Názov projektu obdobie Názov projektu obdobie 

Prvá voľba –úspešná 
kariéra 

2007 -2008 Comenius 2005-2008 

Detský čin roka 2007 Infovek 2003 -  

CITIBANK 2008 Zdravá škola 1998 - 

Mladý vedec 2008 Cesta 2001 - 

  Podpora výučby ŠpJ v 
ZŠ 

2003 - 

  EKOPAKY 2004 - 

 
 
V školskom roku 2007/08čet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk pre školu: 
P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 
1.  Comenius áno 6 000 EUR 
2.  Otvorená škola nie  
3.  Jazykové laboratóriá nie  
4. CITIBANK áno 8 000 SKK 
5.  Zdravie v školách áno 80 000 SKK 
6.  Škola, ktorej to myslí nie  
7.  IKT nie  
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:  
 
2007/08  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ priem. 
prospech 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

počet % počet % počet %  
1.-4. 

ročník 13 280 274 97,86 2 0,71 
4 

1,42 1,43 
5.-9. 

ročník 14 303 292 96,37 4 1,32 
7 

2,31 2,22 
1.-9. 

ročník 27 583 566 97,08 6 1,03 
11 

1,89 1,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006/07    2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ priem. 
prospech 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

počet % počet % počet %  
1.-4. 

ročník 10 215 211 98,13 2 0,93 
2 

0,93 1,38 
5.-9. 

ročník 10 199 189 94,97 4 2 
6 

3,01 2,14 
1.-9. 

ročník 20 414 400 96,61 6 1,44 
8 

1,93 1,76 
 
 
 
 
 2007/08    IBA   Špeciálne triedy 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ priem. 
prospech 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

počet % počet % počet %  
1.-4. 

ročník 1 7 7 100 0 0 
0 

0 2,40 
5.-9. 

ročník 1 9 8 88,89 1 0,11 
0 

0 3,35 
1.-9. 

ročník 2 16 15 93,75 1 0,063 
0 

0 2,87 
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Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priemer za 1.-9. roč. 1,82 
Priemer v 2006/07 :     1,76 
                                                         
pre porovnanie 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom 

 I.stupeň % II.stupeň % spolu za ZŠ 
počet / % 

predch. šk.rok za ZŠ        
počet / % 

správanie 2. stupeň 2 0,71 7 2,31 9/ 1,54 3/   0,72 

správanie 3. stupeň   3 0,99 3/ 0,51 4/   0,96 

správanie 4. stupeň      2/   0,48 

riaditeľské pochvaly 6 2,14 19 6,27 25/ 4,29 10/ 2,41 

riaditeľské pokarhania 3 1,07 20 6,60 23/ 3,95 10/ 2,41 

 
 
 
 
  
c) Hodnotenie dochádzky        

počet vymeškaných 
hodín I.stupeň 

priemer 
na 

žiaka 
II.stupeň 

priemer 
na 

žiaka 
priemer  
za ZŠ 

predch. šk. rok 
priemer za ZŠ 

spolu I. polrok 11 056 39,2 14 147 46,08 42,79 34,73 

spolu II. polrok 13 000 46,43 17 638 58,21 52,55 49,85 

spolu za rok 24 056 85,91 31 785 104,90 95,78 84,58 

ospravedlnených / rok 24 055 85,91 30 323 100,07 92,99 83,61 

celkový prospech predmet 
I.stupeň II.stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra  1,62  2,68 
matematika  1,53  2,76 
prírodoveda - prírodopis  1,44  1,99 
vlastiveda - zemepis  1,44  2,06 
dejepis    2,00 
fyzika    2,48 
chémia    2,45 
anglický jazyk  1,42  2,49 
nemecký jazyk    2,47 
Španielsky jazyk   1,84 
Francúzsky jazyk  1,20 
Prvouka 1,18  
Celkový prospech 1,43 2,22 
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neospravedlnených / rok 1 0,004 1 462 4,82 2,50 0,96 

 
 
 
 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

- Škola bola projektovaná ako 18 triedna, po stavebných úpravách je využívaných 29 tried / 5 
odborné/  

- Súčasťou školy sú 2 telocvične a 3 ihriská 
- Máme zriadenú 1 učebňu výpočtovej techniky so 17 počítačmi pripojenými na internet / 

z technických príčin/ pomalý internet  ISDN/, učebňa nie  je využívaná na všetkých vyučovacích 
hodinách. 

- Technický stav učební, kabinetov a sociálnych zariadení je síce  udržiavaný, rekonštrukcia 16 
zvyšných sociálnych zariadení je nevyhnutná v čo najkratšom čase. V nevyhovujúcom technickom 
stave je atletická dráha, futbalové ihrisko, vonkajšia fasáda budovy, okná, gumolity v učebniach. 

- Je na škodu veci, že  pilotný projekt obnovy školy  nebol dokončený, a že sa nevyužil vypracovaný 
projekt, ktorý stál nemalé financie a leží nepovšimnutý na OŠ MMK. 

- Učebné pomôcky sú vo väčšine vyhovujúce, ale zastaralé 
- Škola má dostatok učebníc, avšak mnohé sú už po dobe životnosti 
- V uplynulom školskom roku nebola realizovaná žiadna väčšia oprava ani investícia.  
- Potrebujeme opraviť v najbližšom čase: dokončiť rekonštrukciu WC, vymeniť okná, brány, 

gumolity v triedach, vymeniť školský nábytok, doplniť inventár učebných pomôcok 
 

 
 

 
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

       a)                       

dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka 
( normatív) 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojenú s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči 
žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

rok 

Výška 
normatívu 
 na stránke 

 MŠ SR 
Skutočné čerpanie / % (2007) 
 Pridelený rozpočet / % (2008) rok 2007 1.-6. mesiac 2008 

2007 27 840,-  13 546 248,-  /  100 %  266 100,-   
2008 

 29 059,- 22 373 000,- / 42,47 %  184 600,- 
  b)                       

Finančné prostriedky prijaté na vzd. poukazy a spôsob ich použitia 

Rok Suma použitie 

2007 112 800,-   

103 100,-  Sk        odmeny pedagógom /PK/,  
    5 000,-  Sk        odmeny ŠKD /OK/ 
    4 700,-  Sk        prevádzkové náklady 

2008 
do 30.6. 12 960,-  

    5 550,-  Sk       učebné pomôcky /dresy/ 
    7 410 ,- Sk       nevyčerpané 

 
 c)                       
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Finančné prostriedky získané od rodičov alebo od zákonných zástupcov žiakov 

Rok Suma použitie 

2007 

Zdroj 72 
57 452,- 

 
 

10 224,50  Sk  - prev. stroje  /ŠJ 
11 490,50 Sk  -  všeob. materiál 
29 000,- Sk     -  knihy, časopisy, UP 
  2 737,- Sk     -  bežná údržba 
  4 000,- Sk     -  všeobecné služby 

 

Zdroj 41 
266 100,- Sk   -  poplatky        
ŠKD 
373 634,40 Sk – réžia ŠJ  
451 227,- Sk   - z prenájmu 
 
 Prevádzka a mzdy /OK/ 

 
Zdroj 1161 a 1162 

23 810,80 Sk – aktiv.činn.  Prevádzka a mzdy /OK/ 

2008 
Zdroj 72 

8 000,- Sk - sponzorské Nákup UP 

 

Zdroj 41 
184 600,- Sk – príjem ŠKD 
116 460,- Sk –      réžia 
 54 562,-  Sk –      nájom 
  5 562,-   Sk –     aktiv. činn. 
 
 
 

Prevádzkové náklady školy 
 
 
 
 
 
 
      

d/  finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0,- Sk 
 
e) záväzky za :  2005 -       2 691,-    Sk  /  ŠJ 

  2006 –   355 771,10  Sk  /  TEHO 
        4 336,-     SK /  ŠJ 

2007 -            0,-      Sk 
2008 -            0,-      Sk 

 
 
 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 
 
 
Hlavné úlohy školy v školskom roku 2007/2008 boli zamerané na: 
 

- zabezpečenie kvalifikovanej výučby cudzích jazykov v triedach s RVCJ  /100%/ 
- zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacej práce s cieľom zabezpečiť  adaptáciu nových žiakov na 

podmienky školy / predovšetkým zo zrušenej ZŠ Charkovská/ 
- pripravovať žiakov na predmetové olympiády a súťaže / výsledky lepšie ako v minulom  šk. roku 
- zaviesť internetovú žiacku knižku, zlepšiť vzájomnú informovanosť a komunikáciu medzi školou 

a rodičmi  
- rozšíriť ponuku a zlepšiť kvalitu krúžkovej činnosti pre žiakov 
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- pokračovanie Projektu výučby ŠpJ v spolupráci s veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva / 
výučba ako povinného jazyka v ročníkoch  5., 6., 8., 9.,/ 

- zabezpečenie hospodárnosti prevádzky školy  /bez finančných záväzkov/ 
- vytváranie priestoru pre ďalšie vzdelávanie pedagógov / 28 pedagógov/ 
- realizáciu 3. roka projektu Socrates - Comenius 
- udržanie vysokej vzdelanostnej úrovne žiakov školy /  dosiahnutý priemer školy je  1,82/ 
- udržanie výbornej úrovne pripravenosti absolventov školy MONITOR 9  
- psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania sú na vyhovujúcej úrovni 
- výborné výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov: priemer školy : 1,82, MONITOR 9 , kvalitná výučba 

cudzích jazykov, rozšírenie ponuky výučby  o ŠpJ ako jediná škola v Košiciach 
- bohatá záujmová činnosť žiakov v čase mimo vyučovania / 30 krúžkov / 
- výborná spolupráca a aktivity školy s rodičmi a verejnosťou 
- zapojenosť školy do mnohých projektov 
 
 
 

Nedostatky pri výchove a vzdelávaní: 
   

* Narušovanie plynulosti výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu častého vzdelávania 
pedagógov  
v čase vyučovania. 
Opatrenie: Návrh – vzdelávanie pedagógov realizovať v čase mimo vyučovania. 
  
* Riešenie výchovných  problémov so žiakmi z dôvodu narastajúcej agresivity a záškoláctva u detí. 
Opatrenie: Vo vnútornom poriadku školy sme prijali opatrenia na elimináciu priestupkov a záškoláctva, 
zintenzívnili sme spoluprácu s rodičmi, psychológmi a odborom sociálnych vecí ÚPSVaR.   
 
* Narastá pasivita a nezáujem žiakov o vzdelanie.  
Opatrenie: Zefektívniť spoluprácu so žiakmi a rodičmi predovšetkým vhodnou motiváciou, modernými 
formami a metódami vyučovania. 
 
* Nedostatok finančných prostriedkov na nákup modernej didaktickej techniky, učebných pomôcok 
a na údržbu a prevádzku školy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráca s rodičmi a organizáciami 
 
Spoluprácu s rodičmi realizujeme cez rodičovské združenia, Radu školy a osobné stretnutia. 
Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia. Rodičia sponzorsky prispeli na školy 
v prírode, lyžiarsky výcvik, kancelárske potreby. Venovali škole zánovný nábytok. Rodičia vedú 
niektoré záujmové útvary v škole. V rámci projektu Socrates bolo v rodinách našich žiakov 
ubytovaných 8 detí z Talianska. 
 
Spolupracujeme :  
VŠ – PF UPJŠ – Mgr. C. Mišľanová – cvičná učiteľka, prax študentov, prednášky,  CVČ 
Domino – 9 učiteliek pracuje v  OK predmetových olympiád a 2 učiteľky sú členkami KK 
predmetových olympiád,  U.S.Steel Košice, pobočkou MKM /besedy s autormi detskej 
literatúry/, Veľvyslanectvom Španielskeho  kráľovstva/ metodický materiál, učebnice/, 
Mestskou políciou, PZ SR, HaZZ, FNsP, Štátnymi lesmi, tanečnou školou METEOR.  
firmou KOSIT Košice, PPP a ŠPPP.  
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Záver 
 
Kvalita a úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy je na výbornej úrovni. Sme zapojení do 
mnohých projektov, v ktorých žiaci rozvíjajú svoje jazykové schopnosti, počítačovú gramotnosť, 
hodnotový systém, učia sa komunikovať, získavajú nové poznatky, schopnosti, zručnosti 
a návyky. Snažíme sa , aby naši žiaci získané vedomosti a zručnosti čo najviac využili v praxi. 
Škola sa prezentuje na verejnosti mnohými aktivitami, spoločnými podujatiami a činnosťami. 
Odmenou pre našu prácu je záujem a spokojnosť rodičov so vzdelávaním detí v našej škole. 
 
Plánujeme:  

- udržať vysokú vzdelanostnú úroveň žiakov 
- ďalej pokračovať v ponuke rozšíreného vyučovania cudzích jazykov 
- v rámci finančných možností zrealizovať nákup učebných pomôcok a modernej 

didaktickej techniky 
- sprístupniť priestory učebne IKT širokej verejnosti 
- skvalitniť informačný systém vo vzťahu k rodičom a verejnosti 
- podľa finančných možností realizovať kompletnú rekonštrukciu interiéru a exteriéru školy  

 
 
                 
 
Dátum  a čas hodnotiacej porady :  27. 6. 2008 o 11.00 hod. 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:  
Rada školy pri ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach dňa 10.9.2008 prejednala Správu o VVČ školy za školský rok 2007/8 
a prijala ju bez výhrad. 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum : 14. 7. 2008        Podpis RŠ :                  
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