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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Krosnianska 2, Košice 

za školský rok 2008-2009 
 
Základné údaje – kontakty  k 30.6.2009 
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 Darina Kotiková - - 
4 vedúca ŠKD Anna Horbaľová - - 
5 vedúca ŠSZČ - - - 
6 výchovný poradca Libuša Holinková - - 
7 vedúca ŠJ Anna Pallayová - - 
 
V prípade, že v období od  1.7.2009  do 30.9.2009  nastane zmena na pozícii riaditeľa, doplňte meno nového 
riaditeľa: 
 
                 ....................................................................,  menovaný dňa:................................................................. 
 
 
Údaje o rade školy a poradných orgánoch 
  
Rada školy: 
 
Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy:  19.3.2008 - 2012 
 
Členovia rady školy: 
  Meno a priezvisko Kontakt na predsedu 

( mail, telefón) 
 Predseda: Mgr. Eva Kitková 0904 118352 
 Členovia Rady školy za:   
1 pedagogický zamestnanec Mgr. Eva Hubová - 
2 pedagogický zamestnanec  - 
3 ostatní zamestnanci školy Mária Plavčanová - 
4 zástupca rodičov Július Papp - 
5 zástupca rodičov Marianna Schreiberová - 
6 zástupca rodičov Ing. Karol Šašala - 
7 zástupca rodičov Július Szucs - 
8 zástupca zriaďovateľa Monika Urbanová - 
9 iná organizácia s VVČ Ľudmila Davidová - 
10  PhDr. Katarína 

Čižmáriková - 

11  Bc. Peter Prokop - 
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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. MAT - FYZ Eva Hubová MAT,FYZ, INF  
4. SJL - DEJ Mária Smerigová SJL, DEJ,REV  
5. CUJ Zuzana Jakubčáková ANJ,NEJ,FRJ,ŠPJ  
6. PRI - CHEM -ZEM -

TCHV Milena Závodníková PRI,CHEM,ZEM, 
GEO, TCHV, TŽP  

7. TEV – VYV - HUV Hedviga Tulipánová TEV, VYV, 
HUV,TŠV  

8. OBV – ETV - NAV Jana Krupárová OBV, ETV, NAV  
 
 
Štatistické údaje  a profilácia školy  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  224                 z toho z obvodov mimo obce:  68 
 
Priemerné počty: 
Φ žiakov na triedu (2008/09) :   22,65         celkom,  
Φ žiakov v ŠT(2008/09) :             8                Φ žiakov na bežnú  triedu (2008/09):  23,25 
 
Počet zapísaných prvákov po zápise 15.2.2008:    13 
 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2008:    75 
         
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:    0 
 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009:   91  
 

  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. 

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 

2007/2008 583 280 303 293 50,26 27 13 14 

2008/2009 566 288 278 290 51,23 25 13 12 
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Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2009 

 
nižší 

ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu 
počet žiakov 0   0  1 1   0 47   49 
 
Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G: 

šk. rok 
počet všetkých 
 žiakov 4. roč. 

počet žiakov 4. roč., 
ktorí odišli na 8 ročné 

G 

  

  
počet všetkých 
 žiakov 8. roč. 

počet žiakov 8. roč., ktorí 
odišli na bilingv. gym. 

2007/08 60 1  50 3 

šk. rok 
počet všetkých 
 žiakov 5. roč. 

počet žiakov 5. roč., 
ktorí odišli na 8 ročné 

G 

  

  
počet všetkých 
 žiakov 8. roč. 

počet žiakov 8. roč., ktorí 
odišli na bilingv. gym. 

2008/09 54 1  53 1 
 
   
Zoznam učebných variantov využívaných v jednotlivých triedach za 2008/09: 

R o č n í k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
Počet  tried v ročníku 3 3 3 4 2 3 2 3 2 25 
Učebný variant ŠkVP    ŠkVP     5 
so šport. prípravou        1  1 
matematiky 5.-9.           
cudzie jazyky 1.-9.  2 3 3  3 1 1 2 15 
cudzie jazyky 3.-9.           
cudzie jazyky 5.-9.           
výtvarná výchova 1.-9.           
hudobná výchova 1.-9.           
technická výchova 5.-9.              
Variant 1., 2., 3.  1/1.v     1/2.v 1/2.v  3 
iné ( uveďte )   ŠT    1      1 
 
Nepovinné predmety 

    
Rozširujúce hodiny 
učebný variant trieda predmet 
 2.v  7.B  Práca s počítačom 
 2.v  8.B  Práca s počítačom 
 
 
 

ročník predmet 
  
  
  
  
  
  

ročník predmet 
4.  Španielsky jazyk 
6. Pohybová príprava 
7. Pohybová príprava 
9. Cvičenia zo slov.jazyka 
9. Cvičenia z matematiky 
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Názvy nových vyučovacích predmetov v ŠkVP: 
 

P.č. 1. ročník 5. ročník P.č. 1. ročník 5. ročník 
1 - Regionálna 

výchova 
- - - 

2 - Tvorba životného 
prostredia 

- - - 

 - - - - - 
 
Stručné hodnotenie 1. roka existencie  ( klady – zápory) 
 
Klady: možnosť využitia týždennej časovej dotácie /5 až 6 vyuč. hod./ podľa zamerania školy 
 
Zápory:  včas nepripravené  UO, štandardy, pedagogická dokumentácia, nové učebnice  – ŠVP,  legislatíva 
nadväzujúca na Zákon č. 245/2008 Z.z., vysvedčenia  
 
 
Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2009 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 

- 3 2 2 2 0 4 1 3 7 24 

% zo všetkých 
žiakov školy 

- - - - - - - - - - 4,30 

 
 
 
Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2009 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 

    1/8      1/8 

Z toho     0      0 
Individuálna 
integrácia 

    0      0 

 
 

druh postihu 
začlenených  žiakov  

v ŠT 

Sluchový 
postih- 

522 

Zrakový 
postih  - 523 

Narušená 
komin.- 

524 

Telesný 
postih – 525 

 

Vývinové 
poruchy 

učenia - 529 
Spolu 

počet žiakov     8 8 
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Školský klub detí a krúžky pri ŠKD: 
 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 

 
SSZČ KOMETA           20   317        56 % 
 
 
 
Školské stredisko záujmovej činnosti ( ŠSZČ) :              nemáme   

• Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny) 
• Počet krúžkov: 
• Počet žiakov v krúžkoch :  
• Príp. dátum vyradenia  zo siete:  

 
 
Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 
Pracovný pomer  

• Ku koncu školského roka ukončilo pracovný pomer  3   pedag.  a 0  neped. zamestnancov. 
 

Kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
spolu počet pedagógov  - študujúcich:  3 

špecial. inovačné štúdium  

špecial. kvalifik. štúdium 3 

vysokoškolské pedagogické  

vysokoškolské nepedagogické  

školský rok: počet 
žiakov 

počet 
oddelení priemer 

počet 
krúžkov 

ŠKD 

počet 
žiakov ŠKD  

 v 
krúžkoch 

% 
zapojen

ia 

počet 
zamest
nancov 
prepočí

taný 
stav 

počet 
zamestn
ancov 
fyzický 

stav 

2006/2007  120 4 30 4 120 100 3,6 4 4
2007/2008 180 6 30 6 180 100 4,8 6 6
2008/2009 164 6 27,33 6 164 100 5,2 6 

  
  

počet 
krúžkov 

počet žiakov 
navštevujúcich 

krúžok 
% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník 0 0 0 
5.-9. ročník 3 66 11,66 
spolu 3 66 11,66 
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Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 
  

ukončené  
v roku   prebieha začiatok ukončenie nezaradený 

 
má podanú 
prihlášku  
od roku 

RŠ 2002 nie  2000  2002 nie   
ZRŠ 2006 nie  2004  2006 nie   
ZRŠ 2006 nie  2004  2006 nie   
          
 
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  
administratívny zamestnanec     
školník 1 1 TPP  
strojník 1 1 DPP 30.6.2009 
upratovačky 7 7 1/DPP  6/TPP 30.6.2009 
kurič        
technik        
špeciálny pedagóg     
správca siete, serveru,...     
iné ( uveďte)     
spolu: 10 10   
 
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 (v prípade potreby doplňte riadky) 
 
P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1.  Finančná zbierka  Liga proti rakovine  

2.  Finančná zbierka Únia pre nevidiacich a 
slabozrakých 

 

3. Finančná zbierka ZOO Košice  

4.  Finančná zbierka UNICEF Keňa  

5.  Časopis K2 Times  Školský časopis  
6. Karneval I. stupeň  
7. Výchovné koncerty I. a II. stupeň  
8. Akadémia školy I. a II. stupeň  
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9. Imatrikulácia 1. ročník  
10. Vianočné trhy Žiaci, rodičia a zamestnanci  
11. Deň otvorených dverí – Archív  

mesta Košice 
II. stupeň  

12. Týždeň boja proti rasizmu - akcie Žiaci a pedagógovia   
13. Otvorené vyučovacie hodiny I. a II. stupeň  
14.  Súvislá pedagogická prax Študenti PU  
15. Zber papiera Žiaci, rodičia, zamestnanci  
16. Besedy/policajti, lekári, hasiči, 

psychológ/ 
I. a II. stupeň  

17. Návšteva filmových a divadelných 
predstavení aj v ANJ 

I. a II. stupeň  

18. Exkurzia – Opálové bane Dubník II. 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.  Rozhlasové relácie I. a II. stupeň  
29.  Program pre Klub dôchodcov I. stupeň  
30.  Štvorylka MMK  -  II. stupeň  
31. PEER skupiny Rodičia a  verejnosť  
32.  Besedy so spisovateľmi Žiaci, učitelia  
33.  Dopravná výchova- dopravný areál I. stupeň  
34.  Športové súťaže –mesto KE I. a II. stupeň  
35. Besedy v knižnici, so spisovateľmi I. a II. stupeň  
36. Plavecká miniolympiáda I. a II. stupeň  
37.  Literárne a výtvarné súťaže I. a II. stupeň  
38.  Šarkaniáda I. stupeň  
39. Čitateľský  maratón I. a II. stupeň  
40. RACIO párty I. a II. stupeň  
41.  Prírodovedné súťaže I. a II. stupeň  
42.  Betlehemská cesta dobrých 

skutkov 
I. a II. stupeň  

43. Vianočné besiedky pre rodičov I. stupeň  
44. Návšteva planetária I. a II. stupeň  
45. Školské výlety I. a II. stupeň  
46. IMAGES 09 –súťaž. festival  v AJ I. a II. stupeň  
47. Exkurzia v ZOO I. a II. stupeň  
48. Poznávací zájazd – Osvienčim 9. ročník  
49.  Východoslov. Galéria, Rotunda II. stupeň  
 
 
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika 
 
Krátkodobé projekty  ( do 2 rokov)                          Dlhodobé projekty  ( nad 2 roky)  
Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie 

Prvá voľba –
úspešná kariéra 

CPPaP 2007 -2008 Zdravá škola MŠ SR 1998 - 

Detský čin roka Whirpool pod 
záštit. MŠ 

2008 Cesta CPPaP 2001 - 

CITIBANK Stillus KNB 
Komunitná 
nadácia BA 

2008 Infovek MŠ SR 2003 -  

Mladý vedec Quark, Mladý 
vedec 

2008 Podpora výučby 
ŠpJ v ZŠ 

Veľvyslanectvo 
Španiel. kráľ. BA 

2003 - 
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Zdravie v školách  
Zdravie nie je ... 

MŠ SR 2008 EKOPAKY KOSIT Košice 2004 - 

Učme sa 
kreatívne Zemný 
plyn ... 

Eko Fond n.f. 2009 Škola bez 
alkoholu, drog a 
cigariet 

CPPaP 1998 - 

Bezpečná škola eSlovensko    
OZ Lučenec 

2009 mvpZŠ Ústav informácií 
a prognóz škol. 

2009 

Otvorená škola 
Jazykové 
laboratóriá       
Škola dokorán 

MŠ SR 2009    

SIPS Vedecký 
inkubátor I 

SAV Ústav 
exper.fyziky 

2008 - 2009    

Škola, ktorej to 
myslí 

Združenie 
ORAVA 

2008    

SIPS Vedecký 
inkubátor II 

SAV Ústav 
exper.fyziky 

2009    

 
 
 
V školskom roku 2008/09 počet zaslaných/ počet vybratých/ úspeš./ projektov/ finančný zisk pre školu: 
 
 
P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 
1. SIPS Vedecký inkubátor I áno 47 500,- Sk 

2. Zdravie v školách áno 80 000,- Sk 

3. Učme sa kreatívne áno - 
4. SIPS Vedecký 

Inkubátor II 
áno 47 500,- Sk 

5. Otvorená škola 
Jazykové laboratóriá 

áno 300 000,- Sk /10 000 € 

6. Otvorená škola 
 Šport 

nevyhodnotený - 

7. E- Twinning Living Map of Europe áno 165 € 

8. The school theatre nevyhodnotený - 
9. Škola, ktorej to myslí neschválený - 

10. Modernizácia vzdelávacieho 
procesu na ZŠ 

áno  8 počítačov 

11. Bezpečná škola áno - 
 

 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:  
 
2008/09  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) 
 

Prospeli 
s vyznamen. 

Prospeli 
veľmi dobre Prospeli Neprospeli NEKLASIFIKOVANÍ priem. 

prospech 
Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

počet % počet % počet % počet % počet %  
1.-4. 

ročník 13 288 135 46,88 48 16,67 98 34,02 4 1,38 
3 

1,04 1,44 
5.-9. 

ročník 12 278 69 24,82 83 29,85 120 43,17 1 0,35 
5 

1,80 1,85 
1.-9. 

ročník 25 566 204 35,85 131 23,26 218 38,59 5 0,87 
8 

1,42 1,64 
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2007/08    2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 

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 

 
 
 
2008/09    IBA   Špeciálne triedy 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ priem. 
prospech Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov počet % počet % počet %  

1.-4. 
ročník 1 8 8 100 0 0 

0 
0 2,46 

5.-9. 
ročník - - - - - - 

- 
- - 

1.-9. 
ročník 1 8 8 100 0 0 

0 
0 2,46 

 
 
 
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  
 
 

celkový prospech predmet 
I.stupeň II.stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 1,51 2,56 
Matematika 1,40 2,76 
prírodoveda - prírodopis 1,25 2,20 
vlastiveda – zemepis 1,37 2,11 
Dejepis,  - 2,03 
fyzika - 2,62 
Geografia - 2,02 
chémia - 2,32 
anglický jazyk 1,38 2,32 
nemecký jazyk - 2,34 
Španielsky jazyk - 1,50 
Francúzsky jazyk - 1,60 
Informatika - 1,18 
Regionálna výchova - 1,16 
Tvorba život.prostredia - 1,04 
Biológia - 1,90 
Prvouka ,  výchovy 1,02 1,44 
Celkový prospech 1,44 1,85 

 
 
 
Priemer za 1.-9. roč.  1,64                           Priemer v 2007/08 :   1,82      pre porovnanie 
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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 0 0 5 1,79 5/0,88 9/ 1,54 

správanie 3. stupeň 0 0 0 0 0 3/ 0,51 

správanie 4. stupeň 0 0 0 0 0 0 

riaditeľské pochvaly 14 4,86 21 7,55 35/6,18 25/ 4,29 

riaditeľské pokarhania 2 0,69 9 3,23 11/1,94 23/ 3,95 

  
 
 
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 7 723 26,53 10 588 38,08 32,35 42,79 

spolu II. polrok 13 538 47,00 17 633 63,42 55,07 52,55 

spolu za rok 21 261 73,82 28 221 101,51 87,42 95,78 

ospravedlnených / rok 21 261 73,82 28 112 101,12 87,23 92,99 
neospravedlnených / rok 0 0 109 0,39 0,19 2,50 

 
 
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
(Rozbor technicko-hospodárskeho zabezpečenia prevádzky 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  / Antik/, 

učebňa je využívaná na väčšine  vyučovacích hodín 
• Technický stav učební, kabinetov a sociálnych zariadení je síce  udržiavaný, rekonštrukcia 16 

zvyšných sociálnych zariadení bude realizovaná v rámci komplexnej rekonštrukcie školy 
v nastávajúcom období. V nevyhovujúcom technickom stave je atletická dráha a futbalové ihrisko. 
Vonkajšia fasáda budovy, okná, gumolity v učebniach sa budú riešiť v rámci celkovej rekonštrukcie 
budovy. 

• Učebné pomôcky sú vo väčšine vyhovujúce, pravidelne, v rámci finančných možností dokupujeme 
moderné učebné pomôcky a výukové programy. 

• Škola má dostatok učebníc, väčšinou sú staré a  po dobe životnosti. Absolútne nedostatočné je 
vybavenie školy novými učebnicami po uskutočnenej školskej reforme. 

• V uplynulom školskom roku nebola realizovaná žiadna väčšia oprava ani investícia.  
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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 / % (2008) 
 Pridelený rozpočet / % (2009) rok 2008 1.-6. mesiac 2009 

2008 19 459 000  19 459 168/ 100%  375 250 - 
2009 

 661 379 € 647 040 €/ 97,8 % - 7 628,10 € 
 

b) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít( odmeny pedagógom, dohody, materiálové vybavenie.) 

 
    - príjmy na VP :                   789,60 € 
    - odmeny pedagógom :      370 € 
    - materiálové vybavenie :   419,60 € 
 
c)  Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
     - príjmy :    1 104,51 € : 
                     z toho : audiovrátnik - škola  939,51 € 
     knihy ANJ  -   165 € 

      d)  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 
 
           * na uvedenie informácií v bodoch  b – d môžete použiť ako predlohu tabuľku z a). 
 
      e)  záväzky za : 2006, 2007, 2008, 2009 – iba do 30.6. 
            - záväzky : 0 
                                   

 
 
 

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. 
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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. Rodičia vedú niektoré záujmové útvary v škole.  
 
Spolupracujeme :  
VŠ – PF UPJŠ – Mgr. C. Mišľanová, Mgr. G. Tabačková – cvičné učiteľky -  prax študentov, 
prednášky,  CVČ Domino – 8 učiteliek pracuje v  OK predmetových olympiád a 2 učiteľky sú 
členkami KK predmetových olympiád, , pobočkou MKM /besedy s autormi detskej literatúry/, 
Veľvyslanectvom Španielskeho  kráľovstva/ metodický materiál, učebnice/, Mestskou 
políciou, PZ SR, HaZZ, FNsP, Štátnymi lesmi, Tanečnou školou METEOR,  CVČ MIKÁDO/ 
priestorovo zabezpečujeme OK MO, GeO a Pytagoriády , firmou KOSIT Košice, CPPaP 
a ŠPPP.  

        
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 kvalitnej výučbe cudzích jazykov realizovaním hodín v jazykovom 

laboratóriu  
• 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 
• realizovať kompletnú rekonštrukciu interiéru a exteriéru školy  
 v rámci schváleného projektu zo zdrojov EÚ 

 
 
                 
 
Dátum  a čas hodnotiacej porady :  30. 6. 2009 o 11.00 hod. 
 
 
 
 
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:  
Rada školy pri ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach dňa  21.10.2009   prerokovala Správu o VVČ školy za školský rok 
2008/9 a nemala k nej pripomienky. 
 
 
 
 
Dátum : 21.10. 2009        Podpis RŠ : 
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Príloha č. 1        
Vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ  Krosnianska 2, Košice 
  
Hlavné úlohy školy v školskom roku 2008/2009 boli zamerané na: 
 
 

• aplikáciu Zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a ďalšej legislatívy súvisiacej 
s uvedeným zákonom do praxe 

• dopracovanie ŠkVP v 1.  a 5. ročníku 
• vypracovanie ŠkVP v 2. a 6. ročníku 
• pripravu žiakov na predmetové olympiády a súťaže / výsledky lepšie ako v minulom  šk. roku/ 
• zlepšenie vzájomnej informovanosti a komunikácie medzi školou a rodičmi  aktívnejším využívaním 

IŽK 
• rozšírenie ponuky a zlepšenie kvality krúžkovej činnosti pre žiakov / 29 krúžkov / 
• pokračovanie Projektu výučby ŠpJ v spolupráci s veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva / 

výučba ako povinného jazyka v ročníkoch   6.,7.,8., 9.,/ 
• zabezpečenie hospodárnosti prevádzky školy  /bez finančných záväzkov/ 
• vytváranie priestoru pre ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti novej legislatívy a ŠVP  
• udržanie vysokej vzdelanostnej úrovne žiakov školy  
• pripravu absolventov školy  na TESTOVANIE  9  
• zabezpečenie adekvátnych psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania  
• dosiahnutie výborných výchovno-vzdelávacích  výsledkov žiakov: priemer školy : 1,64, 

TESTOVANIE 9 , kvalitná výučba cudzích jazykov, rozšírenie ponuky výučby  o ŠpJ ako jediná 
škola v Košiciach 

• účinnú spoluprácu a aktivity školy s rodičmi a verejnosťou 
• zapojenosť školy do mnohých projektov 
• pri realizácii inovačných metód podporovať tímovú prácu učiteľov 
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