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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

za školský rok 2012-2013

1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.201  3  ) :

• počet všetkých tried ZŠ spolu : 25 z toho - v 1. – 4. roč. : 12            v 5. – 9. roč. : 13   

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

• počet všetkých žiakov ZŠ spolu :  548    z toho v 1. – 4. roč. : 275    v 5. – 9. roč. : 273   

      (do počtu žiakov uvádzať aj žiakov nultého ročníka a špeciálnych tried – aj s nadanými žiakmi)

• zvlášť uviesť počet špeciálnych tried :        0 v nich počet žiakov :    0      

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

• počet oddelení ŠKD :                                    7 v nich počet žiakov : 175    

• uviesť LEN počet integrovaných žiakov v bežných triedach : 19    

• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov : 33     

• počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ : 23    

• počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia :       9    

• počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :                        55

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :   49 506              toho neospravedlnených :   55 
   

• počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : 2    3. stupňa : 1         4. stupňa : 
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• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :       18      pochvál riaditeľom školy :    51

• počet prospievajúcich žiakov spolu :                      534 neprospievajúcich spolu :    9

• počet neklasifikovaných spolu :  5 počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami :   28

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

36,51 

• počet asistentov učiteľa v ZŠ : 1 počet vychovávateľov ŠKD :    7

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0

 z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0      

• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ   - fyzický stav : 16 prepočítaný stav : 16
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Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2013 

• počet žiakov 9. ročníka : 42 z nich neumiestnení :  0 v zahraničí  : 0

• prijatí na gymnáziá :  28  na SOŠ :     14 na konzervatórium :  0

• počet končiacich žiakov v nižších ročníkoch : 0 z nich neumiestnených : 0

2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania

• adaptačné vzdelávanie :      1 aktualizačné vzdelávanie :  34 inovačné vzdelávanie :      15

• špecializačné vzdelávanie : 1 funkčné vzdelávanie :         0 kvalifikačné vzdelávanie : 0

• funkčné inovačné vzdelávanie : 2

3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :

a) počet 1. miest v okresnom kole : 12

b) počet 1. miest v krajskom kole :     0

c) počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole :   8 

d) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach :  0

4. Údaje o aktivitách školy :

a) názov projektov, do ktorých je škola zapojená : 

Zdravá škola, CESTA k emocionálnej zrelosti, EKOPAKY, Škola bez alkoholu, drog 
a cigariet, Bezpečná škola,  Umenie zblízka,  The school theatre, Detský čin roka, Národný 
projekt - Modernizácia vzdelávacieho procesu ZŠ,  Projekt – Interaktívny spôsob výučby, 
Podpora výučby španielskeho jazyka v ZŠ, Záložka, Hračka môjho starého otca, Zvyšovanie 
kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

b) počet záujmových útvarov na škole :    1  počet žiakov v nich :     19

                           -   SŠSZČ  KOMETA  :  15 počet žiakov v nich :   237 

                           -   CVČ DOMINO:          10 počet žiakov v nich:    158

c) uveďte druh inšpekcie vykonanej ŠŠI (napr. komplexná, následná, tematická) v školskom 

roku 2012-2013 :   žiadna 

d) stručne uveďte oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

o výborná úroveň vzdelávania školy 
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o dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky /priemer školy:  1, 41

o odborná a kvalifikovaná výučba cudzích jazykov  / škola je zameraná na výučbu 
cudzích jazykov/, projekty –The  school theatre,  jazykovo-poznávací pobyt 
v Španielsku,   organizovanie Metodického dňa pre učiteľov cudzích jazykov v rámci 
mesta Košice, škola v prírode v anglickom jazyku pre žiakov II. stupňa, Butterfly – 
školské anglické divadlo, úspešnosť našich žiakov na olympiádach v anglickom 
jazyku, / 

o účasť žiakov I. stupňa na celoslovenskej vedomostnej súťaži VŠEVEDKO- 3. a 4. roč. 

o naši absolventi sú úspešní v prijímacom konaní na SŠ 

o mnohostranná a bohatá záujmová činnosť /26 záujmových útvarov/ pod vedením 
pedagógov a našich rodičov

o dlhoročná spolupráca s UPJŠ  - cviční učitelia

o účasť pedagógov na  kontinuálnom vzdelávaní

o pravidelná účasť našich pedagógov v okresných a krajských komisiách olympiád a 
súťaží, okresní metodici PK

o zapojenie učiteľov  a žiakov do viacerých národných a medzinárodných projektov

o prezentácia školského anglického divadla na súťažiach a na košických ZŠ, pravidelná 
prezentácia dramatickej výchovy vo výučbe ANJ – DRAMAFEST

o pravidelne organizujeme besedy s PZ SR, HaZZ,  Mestskou políciou, SČK, lekármi, 
psychológmi a spisovateľmi

o absolvovanie preventívno-komunikačného cvičenia PROKOP zameraného na 
primárnu prevenciu kriminality vo vekovej skupine staršieho školského veku  - SOŠ 
PZ Košice

o spolupracujeme s pobočkou MKM, materskými školami /plavecký výcvik, práca 
s PC,  účasť na karnevale, otvorené hodiny, /

o elektronický vrátnik školy a kamerový systém na zvýšenie bezpečnosti a  ochranu 
majetku školy a žiakov

o pravidelné rozhlasové vysielania k výročiam a významným udalostiam /učitelia a 
žiaci/

o svojpomocná interiérová výzdoba školy podľa ročných období, úprava interiéru 
a exteriéru školy

o pravidelné vydávanie školského časopisu  K2  time

o spoločenské aktivity pre žiakov a rodičov

Údaje vypracoval : Mgr. Nadežda Lieskovcová
Kontakt :                  055/6 712 526

        riaditeľ školy
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Základné údaje – kontakty  k 30.6.2013

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 Andrea Slezáková - -
5 vedúca ŠSZČ - - -
6 výchovný poradca Libuša Holinková -
7 vedúca ŠJ Anna Pallayová - -

Údaje o rade školy a poradných orgánoch 
Rada školy:

Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy:   2012 - 2016

Členovia rady školy:
Meno a priezvisko Kontakt na predsedu

( mail, telefón)
Predseda: Mgr. Eva Hubová 0904 588 454

Členovia Rady školy za:

1 pedagogický zamestnanec PaedDr. Helena Kodrazi -

2 pedagogický zamestnanec -

3 ostatní zamestnanci školy Darina Kotiková -

4 zástupca rodičov Iveta Grešová -

5 zástupca rodičov Ing. Milan Masica -

6 zástupca rodičov Mgr. Jaroslav Vrábeľ -

7 zástupca rodičov Pavol Zamrij -

8 zástupca zriaďovateľa (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 
alebo MMK, alebo Mat. škola)

Mgr. Eva Vinceová
zástupca zriaďovateľa

-

9 zástupca zriaďovateľ (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 
alebo MMK, alebo Mater. škola)

Ing. Marián Sixa
poslanec MZ

-

10 zástupca zriaďovateľa (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 
alebo MMK, alebo Mat. škola)

Ing. Juraj Briškár
poslanec MZ

-
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11 zástupca zriaďovateľa (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 
alebo MMK, alebo Mat. škola)

Ing. Marek Béreš
poslanec MČ DH

-

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

4. SJL - DEJ Mária Smerigová SJL, DEJ,REV

5. CUJ Zuzana Jakubčáková ANJ,NEJ,FRJ,ŠPJ

6. PRI - CHEM - TBR-TCHV
BIO- SVP-TEH

Milena Závodníková
PRI - CHEM - TBR-
TCHV
BIO- SVP-TEH

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

8. OBV – ETV - NAV Jana Krupárová OBV, ETV, NAV

9. INF-GEO Viera Tutková INF-GEO

10. ŠKD Andrea Slezáková ŠKD

Stručná charakteristika práce poradných orgánov riaditeľ školy, rozpracovanie plánu 
práce školy  do poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany 
vedenia a pod.        

     Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: gremiálna porada, pedagogická rada, metodické orgány, 
rada školy a školský výbor rodičovského združenia. 

     Gremiálna porada – zložená zo širšieho vedenia školy 1 x mesačne hodnotí plnenie úloh 
a pripravuje plán úloh na ďalší mesiac. V prípade potreby prizýva predsedu ZO OZ, vedúcich  MO a 
predsedu rady školy.

     Pedagogická rada – členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, riadi sa plánom práce na školský 
rok, zasadá 6x ročne. Plán práce pedagogických rád vychádza z plánu hlavných úloh školy, z analýzy 
výsledkov za predchádzajúci školský rok, z POP MŠVVaŠ SR, z aktuálnych podmienok, potrieb školy 
a pedagogických zamestnancov. 
Kontrola plnenia úloh daných pedagogickou radou sa robí zo strany vedenia školy na každom zasadnutí 
kontrolou plnenia prijatých uznesení.

     Metodické združenia a predmetové komisie – pomáhajú riaditeľovi školy pri pedagogickom riadení 
a kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu. Sú zložené z učiteľov a vychovávateľov  podľa predmetov, 
ktoré v daný školský rok vyučujú. Na čele každého MO je vedúci, ktorý úlohy z plánu práce školy 
rozpracúva v pláne práce MZ a PK na školský rok.
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     Kontrola práce MO je uvedená v pláne vnútroškolskej kontroly a spočíva v kontrole spracovaných 
plánov činností  na daný školský rok, priebežnou kontrolou plnenia úloh 4 x ročne a účasťou vedenia 
školy na zasadnutiach MO. 
     Najťažšou a najdôležitejšou úlohou posledných piatich rokov bolo vypracovávanie ŠkVP všetkými 
členmi MO.

Rada školy – má 11 členov, zasadá v zmysle štatútu , riaditeľ školy predkladá na jej zasadnutia plán 
práce školy, školský vzdelávací program, organizáciu školského roka a správu o VVČ. K uvedeným 
materiálom sa rada vyjadruje.
Školský výbor RZ  zasadá pred triednymi aktívmi RZ  5 x ročne, je zložený z triednych dôverníkov. Na 
zasadnutia prizýva riaditeľku školy, ktorá informuje o zrealizovaných a plánovaných aktivitách školy. 

Štatistické údaje  a profilácia školy 

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

 spolu

z toho 
dievčat %

počet žiakov spolu      

šk. rok
počet 
žiakov

1.- 4. 
roč.

z toho 
dievčat %

5.- 9. 
roč.

z toho 
dievčat %

počet 
tried

1.- 4. 
roč.

z 
toho 
ŠT:

5.- 9. 
roč.

z 
toho 
ŠT:

počet 
tied 

nultého 
ročníka

2008/2009 567 291 51 288 139 48,2 279 152 54,4 25 13 1 12 0 0

2009/2010 554 287 52 264 134 51 290 153 53 25 12 0 13 0 0

2010/2011 553 278 50,2 267 127 47,6 286 151 52,8 26 13 0 13 0 0

2011/2012 562 278 49,5 285 137 48,1 277 141 50,9 26 13 0 13 0 0

2012/2013 548 267 48,7 275 131 47,7 273 136 49,8 25 12 0 13 0 0

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  223    z toho z obvodov mimo obce: 76  

Priemerné počty:

Φ počet žiakov na triedu (2012/013):   1.-4.roč.: 22,91 5.-9. roč.: 21,0      1.-9. roč.: 21,92  za všetky triedy:21,92

Φ počet žiakov v ŠT(2012/13)  : 0  Φ žiakov na bežnú  triedu (2012/13): 21,92

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ k 1.9.2012

Počet žiakov 
spolu

Z celkového počtu zapísaných Počet tried
Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ

61 28 8 3 3

Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka   :   1

Meno a priezvisko, dátum vzniku odkladu,  návrat do MŠ  adresa
Samuel Dani 21. 12. 2012 MŠ Ždaňa

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013 pre školský rok 2013/14:  75
Predpokladaný počet odkladov : 0

Údaje  o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach  a ich následnom prijatí 
na stredné školy

Žiaci  9. ročníka
Počet žiakov 

9. roč.
Gymnáziá Stredné odborné školy

Prijatí Prijatí
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42 18 24

 v zahraničí: 0 neprijatí: 1

Žiaci  5. ročníka
Počet žiakov 

5. roč.
Osemročné gymnáziá Iné školy

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí
70 10 10 10 0 0 0

Gymnázium Alejová  4 Gymnázium Petzvalova  1
Gymnázium J. A. Komenského  2 Gymnázium Trebišovská  2
Gymnázium M. R. Štefánika  1

Počet žiakov 
8. roč.

Bolingválne  gymnázium Iné školy

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí
58 10 7 7 0 0 0

Gymnázium sv. Edity Steinovej 2
Gymnázium Park mládeže 5

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2013
nižší 

ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu

počet žiakov 0 0 0 0 0 42 42
v zahraničí/

neklasifikovaní: 0

Individuálne začlenení žiaci

Počet individuálne začlenených žiakov k 30.6.2013 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 
začlenených
žiakov

-
0 2 1 1 2 5 0 6 2 19

% zo všetkých 
žiakov školy

- - 0,36 0,18 0,18 0,36 0,91 - 1,09 0,36 3,46

Počet individuálne začlenených žiakov k 30.6.2013 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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z toho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Individuálne 
začlenenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

druh postihu 
začlenených  žiakov 

v ŠT

Sluchový 
postih-

522

Zrakový 
postih  - 523

Narušená 
komin.-

524

Telesný 
postih – 525

Vývinové 
poruchy 

učenia - 529
Iné Spolu

počet žiakov 0 0 0 0 0 0 0

Údaje o školskom vzdelávacom programe

Názvy vyučovacích predmetov v ŠkVP nad rámec ŠVP:

P.
č.

1. roč. 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník

1. Anglický jazyk Anglický jazyk

2.

3.

4.

5.

Stručné hodnotenie 5. roka existencie  ŠkVP ( klady – zápory):
- nedostatočné  alebo žiadne podklady na stránke statpedu/minedu  - ŠVP pre tvorbu ŠkVP,  UO 

   a TVVP

- nejednotný systém vyučovacích predmetov, ktorý spôsobuje chaos vo výučbe / zložitejšie učivo sa učí 

  v predmete skôr než základné /

-  učivo daného predmetu v jednotlivých ročníkoch predbieha základné  učivo iných predmetov /chýbajú

   medzipredmetové vzťahy /  

-  učivo je neprimerané  veku žiakov 

-  rozsah učiva predmetov je na školách rôzny, rovnako  aj postupnosť tematických celkov

-  neustále sa menia kritéria vypracovania UO

-      tvorba     UO     nie     je     povinnosťou     učiteľa,     ale     prináleží     metodickým     orgánom     a     ŠPU,     ktoré     ju     však     neplnia !  

- chýbajúce učebnice, veľký časový sklz dodaných nových učebníc, ktoré sú však metodicky a obsahovo 

  nedostatočne  vypracované a často v praxi nepoužiteľné !!

- obsahová náročnosť predmetov nie je v súlade s časovou dotáciou v ŠVP
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Údaje o školskom klube detí

Školský klub detí a krúžky pri ŠKD: 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

SCVČ  KOMETA        15 237        43,25

- SCVČ KOMETA .
- Spolupráca školy so súkromným CVČ  KOMETA trvá 6 rokov a je   obojstranne  veľmi výhodná pre 
vedúcich krúžkov, učiteľov  aj pre školu.

CVČ DOMINO          10 158         28,83

Údaje o školskom stredisku záujmovej činnosti

Školské stredisko záujmovej činnosti ( ŠSZČ)  nemáme  

• Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny)  Príp. dátum vyradenia  zo siete:

1

školský rok:
počet 
žiakov

počet 
oddelení

priemer
počet 

krúžkov 
ŠKD

počet 
žiakov ŠKD
v krúžkoch

% 
zapojeni

a

počet 
zamestn
ancov 

prepočít
aný stav

počet 
zamestn
ancov 
fyzický 

stav

2010/2011 150 6 25 6 150 100 5,45 6

2011/2012 175 7 25 7 175 100 6,65 7

2012/2013 175 7 25 0 0 0 6,50 7

 

 
 

počet 
krúžkov

počet žiakov 
navštevujúcich 

krúžok
% zapojenia žiakov

1.-4. ročník 0 0 0

5.-9. ročník 1 19 6,95

spolu 1 19 3,46
 



Šk. rok
Počet žiakov podľa V -40 

k 15.9.2012
Skutočný počet žiakov Počet krúžkov

2010/2011 0 0 0
2011/2012 0 0 0
2012/2013 0 0 0

Zoznam krúžkov na škole (všetkých):
1 Bedminton – ZŠ Krosnianska 2 19 Športujeme v lesoparku - SCVČ KOMETA
2 Florbalko – CVČ Domino 20 Ukáž čo vieš 1 - SCVČ KOMETA
3 Basketbal 1 – CVC Domino 21 Ukáž čo vieš 2 - SCVČ KOMETA
4 Basketbal 1  – CVC Domino 22 Nebojme sa testovania - SCVČ KOMETA
5 Šťuka – CVC Domino 23 Tvorivé dielne - SCVČ KOMETA
6 Žabka – CVC Domino 24 SLOVMAT - SCVČ KOMETA
7 Žubrienka - CVC Domino 25 Butterfly - SCVČ KOMETA
8 Kapor – CVC Domino 26 Zemeguliak - SCVČ KOMETA
9 Rosnička - CVC Domino 27
10 Korytnačka – CVC Domino 28
11 Športové hry - CVC Domino 29
12 Hra s číslami a písmenkami – SCVČ KOMETA 30
13 Nudu nepoznáme - Monitorko - SCVČ KOMETA 31
14 Viva Espanol   – SCVČ KOMETA 32
15 Strelecký krúžok - SCVČ KOMETA 33
16 Výtvarný krúžok - SCVČ KOMETA 34
17 Z každého rožku trošku – SCVČ KOMETA 35
18 Veselá škola  - SCVČ KOMETA 36

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy

Počet pedag. zamestnancov-            fyzický stav: 44 prepočítaný stav:  43,26

Z toho ŠKD:                                        fyzický stav:   7 prepočítaný stav:    6,50   

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:

Počet:
- začínajúci pedag. zamestnanec:   0  

- samostatný pedag. zamestnanec: 15

- pedag. zamestnanec s 1. atestáciou: 22 

- pedag. zamestnanec s 2. atestáciou:  0

  

Pracovný pomer:
 
Ku koncu školského roka  2012/2013 ukončia pracovný pomer 2  pedagogickí  /DPP/  a  2   nepedagogickí 
zamestnanci /DPP/

Kontinuálne vzdelávanie:   počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie  v školskom roku 2012/2013
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- adaptačné:  1           - aktualizačné:    34

- inovačné:        15 - špecializačné:     1

- funkčné: 0           - kvalifikačné:       0

- iné – funkčné inovačné:  0    

Riadiaci zamestnanci :

štúdium PVVPZ
 

ukončené 
v roku  

prebieha
Začiatok

FIV 
Ukončenie

FIV
nezaradení

FIV

má podanú 
prihlášku FIV 

od roku
RŠ 2001 nie 2010 2011  
ZRŠ 2006 nie 2012 2013
ZRŠ 2007 nie 2012 2013
ZRŠ  

• FIV – funkčné inovačné vzdelávanie

Odbornosť vyučovania v školskom roku  2012/13
Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet ( na úväzky)

Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a/  správni zamestnanci

Prac. pomer 
TPP/DPP/dohoda

Ak DPP a dohoda

 
počet 

fyzický
počet 

prepoč.
Pracovný pomer
ukončený k.......

vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP
administratívny zamestnanec
Školník - strojník 1 1 DPP 30. 6. 2014
strojník
upratovačky 7 7 1/DPP  6/TPP 30. 6. 2014
kurič    
technik    
špeciálny pedagóg
správca siete, serveru,...
iné ( uveďte)
spolu: 9 9

b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne
fyzický počet prepočítaný počet - úväzky

12



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 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Anglické divadlo Butterfly – vystúpenia a súťaže Deň narcisov 2011 – finančná zbierka

Školský časopis  K2 Times CITY RUN – beh,  mesto KOŠICE

Karneval Súvislá pedagogická prax študentov PU

Výchovné koncerty Besedy /policajti, lekári, hasiči, psychológ/

Filmové a divadelné predstavenia Predmetové olympiády

Akadémia školy Detský čin roka

Imatrikulácia do ŠKD Minimaratón – beh detí a učiteľov

Vianočné trhy /rodičia, zamestnanci/ DRAMAFEST – festival školských anglických divadiel

Športový deň – aktivita ŠKD Furčastar

Týždeň boja proti rasizmu Štvorylka – MMK 

Otvorené vyučovacie hodiny Beseda so spisovateľmi

Zber papiera Dopravná výchova – návšteva detského dopravného 
ihriska

Besedy v školskej knižnici Športové súťaže – mesto Košice

Tvorivé aktivity pre deti MŠ Plavecká miniolympiáda

Počítače hrou – pre deti MŠ Literárne a výtvarné súťaže

ŠvP, výlety, exkurzie, turistické vychádzky Čitateľský maratón

Rozhlasové relácie EUROTRIP – divadlo v anglickom  jazyku

PEER skupiny – rodičia a verejnosť Prírodovedné súťaže

Vianočné besiedky pre rodičov – I. stupeň Mladí záchranári – súťaž CO

Návšteva  ZOO - ŠKD Spolupráca s MŠ

Šarkaniáda Návšteva British Council

Zdravá výživa  /ŠKD/ Prezentácie SŠ pre žiakov 9. ročníka

Predmetové olympiády – školské kolá Jazykovo-poznávací pobyt v Španielsku

Dopravná a zdravotná výchova – podujatie ŠKD Povedzme šikane nie! - projekt

Programy žiakov pre deti MŠ Dobšinského Košice - súťaž

Projekt : Tvoja voľba – protidrogové zameranie Slovo bez hraníc – súťaž v prednese poézie a prózy

Zápis žiakov do 1. roč. Metodický deň I. a II. stupňa

Hudobné nástroje - cyklus KOMPARO 9 

Minimaratónik – aktivita ŠKD Prehliadka EKO-TOP  filmov

1



Exkurzie s rôznym tematickým a obsahovým 
zameraním

Deň otvorených dverí – návštevy žiakov na SŠ

Multi -kulti workshop Deň otvorených dverí -  Stará radnica 

Multi -kulti – divadelné predstavenia v ANJ DOD – aktivity profesnej orientácie

Moje mesto – výtvarná súťaž Šaliansky Maťko - súťaž

Jarné upratovanie areálu školy rodičmi a žiakmi Účasť pedagógov ZŠ na rodičovských aktívoch  v MŠ

Environmentálne aktivity Európa v škole - súťaž

Oxford university – testovanie žiakov 4. až 7. ročníka Dramatizácia - prezentácia študentov  konzervatória

MDD – oslava dňa detí Hviezdoslavov Kubín - súťaž

Let´s sing – súťaž v speve v CUJ Slávik Slovenska – spevácka súťaž

Módne prehliadky žiakov II. stupňa Veselá planéta - workshop

West Wild Show – aktivita ŠKD Literárna súťaž J. Štiavnickeho

Odber detských a cudzojazyčných časopisov Primátorský beh

Odborné školenia pre pedagógov /stres, šikanovanie../ Deň Zeme 

Valentínsky deň Mladý záchranár - CO

Folklórne vystúpenia žiakov školy Prvé sväté prijímanie žiakov školy

Botanická záhrada World challenge day 

Hviezdička – celoškolská spevácka súťaž Shakespearovské dni – prednes v anglickom jazyku

Všetkovedko – PC súťaž Ľudské práva – výtvarná súťaž

Korčuľovanie na zimnom štadióne Návšteva nemeckej knižnice

ZUMBA – cvičenia učiteľov a rodičov školy EKOTOPFILM – celoslovenská prehliadka filmov

Školský Mikuláš – mikulášske posedenia Jazykový kvet 1,2 – prehliadka anglických divadiel

DÚHA – školská galéria O putovný pohár primátora – strelecká súťaž

Noc v škole SHERLOCK – PC súťaž

Záložka - projekt

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

Názov projektu
Termín začatia 

realizácie projektu
Termín ukončenia 
realizácie projektu

Výsledky

Modern. vzd. procesu ZŠ 2009 2013
Informatizácia vzd. 

procesu
Škola bez alkoholu, drog 
a cigariet

1998 trvá
Ochrana žiakov pred 

patologickými vplyvmi

EKOPAKY 2004 trvá Ochrana živ. prostredia

Podpora výučby ŠpJ v ZŠ 2003 trvá Propagácia  výučby 

Škola podporujúca 
zdravie

1998 trvá Zdravý životný štýl

Cesta
2001 trvá

Emocionálna zrelosť 
detí

Detský čin roka 2010 trvá
Prezentácia pomoci 

druhým

The school theatre 2009 trvá
Divadelné predstavenia 

v angličtine
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Umenie zblízka 2009 trvá
Propagácia výtvarného 

umenia

Bezpečná škola 2009 trvá
Bezpečnosť žiakov na 

cestách 

Záložka 2011 trvá
eTweeningové 

partnerstvo

Infovek 2003 trvá
Informatizácia vyuč. 

procesu
Zvyšovanie kvality 
vzdelávania v ZŠ a SŠ 
s využitím elektron. 
testovania

2013 trvá
Inovatívne metódy vo 

výchovno-vzdel. 
procese

Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre 
všeob. vzdel. predmety

2013 trvá
Inovatívne metódy vo 

výchovno-vzdel. 
procese

V školskom roku 2012/13 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ 
finančný zisk pre školu:

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma

1. Comenius  - Hračka môjho 
starého otca

nie -

2. Záložka áno bez dotácie

3. Zvyšovanie kvality 
vzdelávania v ZŠ a SŠ 
s využitím elektron. testovania

áno -

4. Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre 
všeob. vzdel. predmety

áno -

5. Vzdelávanie a rozvoj učiteľov nie -

Názov školského časopisu:  K2 Times

Špecifiká školy: 

     Škola je dlhodobo od r. 1984/1985/ zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, v ktorých 
dosahuje výborné  vyučovacie výsledky. Naďalej pokračujeme v tejto tradícií aj po reforme školstva 
v našom ŠkVP /voliteľné hodiny  prideľujeme už od 1. ročníka  prvému a druhému cudziemu jazyku/. 

     Dlhodobo vyučujme anglický, nemecký jazyk a ruský jazyk. Od r. 2004  vďaka spolupráci so 
Španielskym veľvyslanectvom v Bratislave  vyučujeme kvalifikovane španielsky jazyk ako jediná ZŠ 
v Košiciach / 1. cudzí jazyk/. Niekoľko rokov sme na základe požiadavky rodičov vyučovali
francúzsky jazyk ako 2. cudzí jazyk .  
  
     Jazyky vyučujú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia, založili sme  školské anglické divadlo Butterfly, 
ktoré dosahuje úspechy a prezentuje sa na viacerých súťažiach a aktivitách v rámci mesta Košice. 
     V  medzinárodných projektoch žiaci a učitelia navštívili  Taliansko a Nórsko. 
     V uplynulom školskom roku sme zorganizovali  jazykovo-poznávací pobyt pre 15 žiakov školy 
v Španielsku. 

     V spolupráci UPJŠ v Košiciach realizujeme súvislú a priebežnú  prax študentov vďaka ochote 2 
učiteľov školy. 
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     Vedenie školy vychádza  v ústrety pedagógom, ktorí sa chcú vzdelávať v rámci kontinuálneho 
vzdelávania. 

     Máme stabilizovaný kolektív pedagógov,  počet žiakov je dlhodobo rovnaký, záujem rodičov o našu 
školu je veľký  nielen v rámci  školského obvodu, ale aj z iných častí Košíc a priľahlých obcí. 

     Škola dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky:  priemer školy za tento  školský rok je: 1,41
 resp. bez výchov: 1,64. 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom: 

2012/13  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy )  výsledky k 30.6.2013

Ročník
Počet 
tried

Počet 
žiakov

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky

priem. 
prospech

samé 
jednotky

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet

1.-4.
12 275 180 65,45 20 7,27 69 25,10 2 0,72 4 1,45 0 1,18 168

ročník

5.-9.
13 273 115 42,13 84 30,77 66 24,17 7 2,56 1 0,37 6 1,65 28

ročník

1.-9. 
ročník

25 548 295 53,83 104 18,98 135 24,63 9 1,64 5 0,91 6 1,41 196

2012/13  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2013

Ročník
Počet 
tried

Počet 
žiakov

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky

priem. 
prospech

samé 
jednotky

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet

1.-4.
12 275 180 65,45 20 7,27 70 25,46 2 0,72 3 1,09 0 1,18 168

ročník

5.-9.
13 273 115 42,13 84 30,77 72 26,37 2 0,73 0 0 0 1,64 28

ročník

1.-9. 
ročník

25 548 295 53,85 104 18,98 142 25,92 4 0,73 3 0,54 0 1,41 196
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Pre porovnanie:
2011/12     2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom):

Ročník

Poče
t 

tried
Počet 
žiakov

PV  PVD PROSPELI
NEPROSP

ELI
NEKLASIFIK

.
opravn

é 
skúšky

priem. 
prospech

samé 
jednotky

počet %
poče

t
% počet %

poč
et

% počet % počet počet počet

1.-4.
13 285 177 62,11 24 8,42 80 28,07 3 1,05 1 0,35 0 1,16 181

ročník

5.-9.
13 277 105 37,91 90 32,50 77 27,79 4 1,44 1 0,36 12 1,67 36

ročník

1.-9. 
ročník

26 562 282 50,01 114 20,46 157 27,93 7 1,25
2

0,35 12 1,41
217

2011/12    IBA   Špeciálne triedy

Ročník
Počet 
tried

Počet 
žiakov

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky

priem. 
prospech

samé 
jednotky

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet

1.-4.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ročník

5.-9.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ročník

1.-9. 
ročník

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1



Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu: 

predmet celkový prospech
I.stupeň II.stupeň

Slovenský jazyk a literatúra 1,38 2,49

Matematika 1,30 2,61

Prírodoveda / Prírodopis 1,22 1,92

Vlastiveda / Zemepis 1,37 1,67

Dejepis, 1,85

Fyzika 2,43

Geografia 1,93

Chémia 1,99

Anglický jazyk 1,24 2,11

Nemecký jazyk 2,56

Španielsky jazyk 1,99

Svet práce/Technika 1,15

Informatika 1,06

Regionálna výchova 1,34

Tvorba život.prostredia 1,11

Biológia 1,81

Hudobná výchova 1,00 1,03

Informatická výchova 1,01

Občianska náuka/ Občianska výchova 1,26

Pracovné vyučovanie 1,01

Technická výchova 1,09

Telesná a športová výchova 1,19

Telesná výchova 1,01 1,19

Výtvarná výchova 1,00 1,11

Ruský jazyk 2,48

Výchova umením 1,00

Celkový prospech k 30.6. 2013 1,15 1,68

Priemer za 1.-9. roč.:  1,41 Priemer v 2011/12 :    1,42  pre porovnanie
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Priemer za 1.-9. roč.:  1,41 Priemer v 2011/12 :    1,42  pre porovnanie

a) Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

I.stupeň % II.stupeň %
spolu za ZŠ

predch. šk.rok za ZŠ

správanie 2. stupeň 0 0,00 2 0,73 2/0,36 Počet  /  %:  6/1,06

správanie 3. stupeň 0 0,00 1 0,36 1/0,18 Počet  /  %:  5/0,88

správanie 4. stupeň 0 0,00 1 0,36 1/0,18 Počet  /  %:  0/0,00

riaditeľské pochvaly 17 6,18 34 12,45 51/9,30  Počet  /  %:  20/ 3,55

riaditeľské pokarhania 6 2,18 12 4,39 18/3,28
Počet /  %:   27/4,80

b) 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 8 036 29,32 12 122 43,60 36,51 38,95

spolu II. polrok 12 088 43,95 17 260 63,22 53,55 47,47

Spolu za rok, z toho: 20 124 73,17 29 382 107,62 90,33 86,32

ospravedlnených / rok 20 105 73,10 29 346 107,49 90,23 86,10

neospravedlnených / rok 19 0,06 36 0,13 0,10 0,22

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
- Škola bola projektovaná ako 18 triedna, po stavebných úpravách je využívaných 29 učební 

/ 6 odborné/ 
- Súčasťou školy sú 2 telocvične , 3 ihriská a školský bazén
- Máme zriadenú 3 učebne výpočtovej techniky so 40 počítačmi  resp. notebookmi pripojenými na 

internet  / Antik/, učebne sú využívané na väčšine  vyučovacích hodín. 
- Technický stav učební, kabinetov a sociálnych zariadení je síce  udržiavaný, ale je v dezolátnom 

stave. V nevyhovujúcom technickom stave je atletická dráha a futbalové ihrisko. Je nutná oprava 
vonkajšej fasády budovy školy. Musí sa riešiť výmena okien, gumolitov v učebniach. Kvôli 
zastaralému  technickému stavu budovy školy máme časté havárie.  

- Učebné pomôcky sú vo väčšine vyhovujúce, pravidelne v rámci finančných možností dokupujeme 
moderné učebné pomôcky a výučbové programy len z financií rodičovského združenia 
a príspevku 2 %.

- Škola má nedostatok  nových učebníc, väčšinou sú staré a  po dobe životnosti. Absolútne 
nedostatočné je vybavenie školy novými učebnicami v rámci prebiehajúcej školskej reformy.

- V uplynulých rokoch bola realizovaná  rekonštrukcia telocviční, šatní, prechodovej chodby ku 
školskému bazénu  obloženie azbestových stien sadrokartónom/, zateplenie strechy a vymaľovanie 
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fasád  telocviční   vďaka havarijnému stavu uvedených súčastí školy. Komplexne nemohli byť 
urobené ostatné nevyhnutné opravy a rekonštrukcia z dôvodu nerealizácie projektu z ROP-ky pre zle 
urobené VO zriadovateľom školy. 

- Niektoré  učebne a triedy boli vynovené novým nábytkom vďaka sponzorstvu  rodičov.
- Všetky triedy sú vybavené novými keramickými tabuľami a školským nábytkom /lavice a stoličky/.
- Pódium divadelného krúžku Butterfly sme vybavili osvetlením a ozvučením. 

        

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy   

Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2012: 

Rozpočet školy:   832 598,- €   

Rozpočet na originálne kompetencie / ŠKD / 126 639 ,- €                          

Vzdelávacie poukazy        563,- €                          

Odchodné – učitelia          0,- €                   

Odchodné –vychovávateľka:    0,- €                                                                

  

Rozpočtové finančné prostriedky spolu:    702 913,- €               

Mimorozpočtové finančné prostriedky SPOLU:   38 450,-  €          

Rok  2013: 

Pridelený rozpočet na PK podľa normatívu:  0,-  €

Skutočne pridelený rozpočet:        0,-  €

% ( skutočný k normatívu): 0   %

Pridelené prostriedky rozpočtu za 1. polrok:  315 833 ,- €              % prideleného rozpočtu za 1. polrok:   50,93 % 

Pridelený  rozpočet v OK :  112 366  - €

Záväzky za  rok :  
2011 : 0

2012 : 0  

2013 iba  do 30.6. :   0  
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- úroveň vzdelávania školy 

- výchovno-vzdelávacie výsledky /priemer školy  

- odborná a kvalifikovaná výučba cudzích jazykov  / škola je zameraná na výučbu 
cudzích jazykov/, projekty –The  school theatre,  jazykovo-poznávacie pobyty  v Anglicku 
–Londýn, Španielsku,  organizovanie Anglického dňa pre žiakov a učiteľov ZŠ, Butterfly – 
školské anglické divadlo, organizovanie ŠvP II. stupeň so zameraním na ANJ, úspešnosť 
našich žiakov na olympiádach v anglickom jazyku, /   

- úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní na SŠ /všetci žiaci 9. ročníka  sú 
prijatí na SŠ /

- mnohostranná a bohatá záujmová činnosť /26  záujmových útvarov/ pod vedením 
pedagógov a našich rodičov

- dlhoročná spolupráca s UPJŠ  - cviční učitelia, projekty Vedecký inkubátor I a II, 
vzdelávanie pedagógov

- pravidelná účasť našich pedagógov v okresných a krajských komisiách olympiád a súťaží, 
okresní metodici PK

- zapájanie  sa učiteľov  a žiakov do viacerých národných a medzinárodných 
projektov

- pravidelná prezentácia dramatickej výchovy vo výučbe ANJ – DRAMAFEST,  prezentácia 
školského anglického divadla na košických ZŠ

- organizovanie besied  a preventívnych programov s PZ SR, HaZZ,  Mestskou 
políciou, SČK, lekármi,  psychológmi a spisovateľmi 

- spolupráca s pobočkou MKM, materskými školami /plavecký výcvik, práca s PC,  účasť 
na karnevale, otvorené hodiny, aktivity a podujatia pre deti MŠ/

- elektronický vrátnik školy – zvýšenie bezpečnosti,  ochrana majetku školy a žiakov

- kamerový systém zakúpený z finančnej  zbierky rodičov a 2 % z podielových daní

- pravidelné rozhlasové vysielania k výročiam a významným udalostiam /učitelia a žiaci/

- interiérová výzdoba školy podľa ročných období, úprava interiéru a exteriéru školy

- vydávanie školského časopisu  K2  times

- významné podujatie v rámci osláv mesta Košice Štvorylku organizuje naša učiteľka 
Alžbeta Ligová, v tomto školskom roku sa zapojilo o 91 žiakov viac ako v minulom 
školskom roku.  

- organizovanie finančných zbierok: Deň narcisov /177, 84 ,- €/, Adopcia zvieratka v ZOO, 
Adopcia afgánskeho dieťaťa, Biela pastelka /80 €/

- organizovanie spoločenských podujatí pre rodičov a žiakov : Pasovanie žiakov do 1. 
ročníka, školská akadémia

- účasť školy na  národných a medzinárodných projektoch
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- zriadenie školskej galérie DÚHA v priestoroch školy  určenej na prezentáciu prác žiakov 

 
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

     Častá neprítomnosť učiteľov na vyučovaní z dôvodu účasti na vzdelávaní, na súťažiach, 
olympiádach, aktivitách organizovaných mestom, inými organizáciami a inštitúciami na odporúčanie 
referátu školstva. Psychická záťaž učiteľov sa prejavuje negatívne na ich zdraví a zapríčiňuje častú 
chorobnosť  bez ohľadu na ich vek.
    Prílišná a narastajúca   byrokracia zaberá  všetkým pedagógom veľa času, ktorý by radi venovali 
činnostiam so žiakmi. Z roka na rok pribúda písomná agenda, štatistiky,  plány, správy, denné úlohy 
/mailové požiadavky obratom z magistrátu/, dotazníky rôznych inštitúcií. 
     Napriek proklamovanej  humanizácii a možnosti vlastnej zameranosti škôl, cítime silnú centralizáciu 
a stále zbytočne  narastajúcu byrokraciu.  
     Realizáciou školskej reformy sú učitelia nútení za pochodu vytvárať celú agendu ŠkVP,  nahrádzať 
chýbajúce učebnice a materiály, korigovať a dopĺňať nedostatky  obsahu  a rozsahu učiva,   čím sú 
vystavení časovému stresu.  Proklamované ciele školskej  reformy  nenaplnili  očakávania pedagógov, 
žiakov a rodičov. 
     Nedostatky v niektorých oblastiach výchovy a vzdelávania spôsobujú žiaci z Krízového centra a 
Detského domova na Poľnej 1 v Košiciach, ktoré spádovo patria do nášho obvodu. 
     Mnohé deti z týchto zariadení dosahujú nedostatočné výsledky a vykazujú neospravedlnené 
vymeškané hodiny  z dôvodu ich častej migrácie, nedotiahnutých psychologických vyšetrení 
a nevyhovujúcich rodinných pomerov.  
     Veľkým problémom  v poslednom období sa stáva riešenie výchovných problémov žiakov rodičmi.
/nezáujem o vlastné deti – neúčasť na triednych aktívoch rod. združenia, neschopnosť priznať si a riešiť 
vzniknuté problémy s dieťaťom, osočovanie a neúcta k pedagógom a vedeniu školy, absencia kontroly 
detí zo strany rodičov/.
     

Psychohygienické  podmienky výchovy a vzdelávania:

     Psychohygienické  podmienky výchovy a vzdelávania vo vzťahu k žiakom sú na dobrej úrovni, 
dodržiavame zásady psychohygieny / rozvrh, prestávky a stravovanie/. 
     Neprekračujeme kapacitu učební, rozmiestnenie školského nábytku, farebnosť tried zodpovedá 
hygienickým normám. Čistote interiéru a exteriéru školy venujeme  zvýšenú pozornosť. 
     Školské zvonenie sme nahradili  populárnou hudbou. Ponúkame mliečnu desiatu a široký sortiment 
výrobkov v školskom bufete. Žiaci majú možnosť si kúpiť nealkoholické a bezkofeinové nápoje v 
automate.
     Učitelia na vyučovacích hodinách vytvárajú  príjemnú pracovnú klímu.
     Pravidlá školskej bezpečnosti žiakov sú zakotvené vo vnútornom  poriadku školy. Žiaci sa s nim 
oboznamujú v prvý školský deň a rodičia na prvom aktíve rodičovského združenia. Dodržiavaniu 
školského poriadku denne venujeme veľkú pozornosť. Dozory pedagógov počas prestávok, v šatniach 
a v školskej jedálni sú samozrejmosťou.
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Spolupráca s rodičmi a organizáciami, poskytovanie služieb žiakom  a rodičom:

     Spoluprácu s rodičmi realizujeme cez rodičovské združenia, Radu školy a osobné stretnutia. 
Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia. / karneval, zbery papiera, brigády, ŠvP, LvK,/. 
Rodičia sponzorsky prispievajú aj  na školy v prírode, lyžiarsky výcvik, kancelárske potreby, školský 
nábytok,  2 % z dane príjmu. Niektorí vedú  záujmové útvary v škole. 

Spolupracujeme : 
VŠ – PF UPJŠ – Mgr. C. Mišľanová, PhDr. M. Smerigová  – cvičné učiteľky -  prax študentov, 
prednášky,  CVČ Domino – 8 učiteliek pracuje v  OK predmetových olympiád a 2 učiteľky sú členkami 
KK predmetových olympiád, , pobočka MKM /besedy s autormi detskej literatúry/,   Miestny úrad MČ 
Dargovských hrdinov, Mestská polícia, PZ SR, HaZZ, FNsP,  Tanečná škola METEOR,  CVČ 
MIKÁDO/ priestorovo zabezpečujeme OK MO, GeO a Pytagoriády , firma KOSIT Košice, CPPPaP 
a ŠPPP, SCVČ KOMETA. 

       
Škola v tomto školskom roku organizovala:

Škola     v     prírode:  
Drienica   3. –  7.  6. 2013  44  žiakov
Dedinky - Mlynky       3. –  7.  6. 2013  27  žiakov
Dedinky – Mlynky                10. –  14.6. 2013  33 žiakov
Herľany                                20. – 23. 5. 2013  51 žiakov
Ľubovnianske kúpele           27. – 31. 5. 2013  44 žiakov – zamerané na  ANJ

Lyžiarsky     výcvikový     kurz  :                      neuskutočnený

Výlety:     
 jednodňových, resp. dvojdňových výletov, ktorých sa zúčastnilo    215 žiakov

Exkurzie:

Počas školského roka sme uskutočnili  25 exkurzií s rôznorodým zameraním:
- galérie, múzeá, knižnice, historická radnica, kultúrne pamiatky Košíc, planetárium, Lesopark, jaskyne, 
Univerzitná nemocnica, Vagón – Pochod živých, botanická záhrada, ZOO, čistička odpadových vôd, 
Ústav experimentálnej fyziky, skanzen, Spoločenský pavilón, 
 

Významnou     akciou     v     tomto     školskom     roku     bolo     zorganizovanie     jazykovo-poznávacieho   pobytu 
v     Španielsku / Benalmadena/      v     dňoch      14. – 21. 4. 2013     ,     ktorého     sa     zúčastnilo    15    žiakov    a     učiteľka   
anglického      a     španielskeho jazyka.  
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Klady a zápory riadiacej činnosti : 

Klady:
- pedagógovia sú stotožnení so štýlom riadiacej práce vedenia školy
- pod vedením školy sa zlepšila pracovná klíma
- kolektív učiteľov  plní náročné úlohy, je ochotný prevziať zodpovednosť
- učitelia sú kedykoľvek pripravení pracovať v tíme
- vytvárame podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Zápory:
 

- výhrada voči účasti žiakov z tried pre nadané deti ZŠ Krosnianska 4 v súťažiach 
a olympiádach so žiakmi bežných tried, čo je veľmi demotivujúce

- denný časový stres
- stále narastajúca byrokracia
- neadekvátne morálne a finančné ohodnotenie
- minimálna pomoc zo strany ŠPÚ a MŠVVaŠ SR
- výsledky TESTOVANIA 9  napriek tohoročným veľmi dobrým výsledkom nezodpovedajú 

vynaloženému úsiliu učiteľov počas prípravy ,  pretože výborní žiaci odchádzajú na 
gymnáziá v 5. a 8. ročníku

- odchod najlepších žiakov zo školy spôsobuje menšiu úspešnosť školy  na olympiádach, 
súťažiach a projektoch

Záver 

     V školskom roku 2012/2013 sme realizovali 5. rok školskej reformy.  Pri tvorbe ŠkVP sme  riešili 
mnohé problémy a  nesystémové kroky  MŠVVaŠ SR pri inovácií  UO a TVVP pre  1. - 9. ročník. Pri 
tvorbe ŠkVP   znovu upravujeme  predchádzajúce reformné UO a TVVP.  
     Tvorba UO predmetov  zo ŠVP má byť náplňou práce  ŠPÚ a MPC a nie učiteľov jednotlivých 
škôl.  Suplovanie práce uvedených orgánov  znamená neúnosnú  pracovnú psychickú a časovú 
záťaž  učiteľov  v  mimopracovnom čase bez patričnej finančnej odmeny. Učebnice  chýbajú, 
mnohé došli neskoro  a sú nedostatočne  obsahovo a metodicky vypracované, v praxi dokonca aj 
nepoužiteľné.
     Vďaka entuziazmu učiteľov 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 za 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  od 1. ročníka  realizovaním hodín 
v jazykovom laboratóriu a jazykových učebniach 
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• 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

• opakovane žiadať zriaďovateľa školy /Mesto Košice/ o rekonštrukciu priestorov školy, 
ktoré sú v dezolátnom stave, keďže projekt z roku 2008 /ROP –ka/ pre chyby mesta 
Košice pri verejnom obstarávaní realizovaný nebol.

Dátum  a čas hodnotiacej pedagogickej rady : 28. 6. 2013 o 11.00 hod.

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:  

Mgr. Ľubica Agyagosová – riaditeľka školy
Mgr. Júlia Špilárová – ZRŠ I. stupeň
Mgr. Nadežda Lieskovcová – ZRŠ II. stupeň
Mgr. Libuša Holinková – výchovná poradkyňa školy
Mgr. Eva Hubová – predsedkyňa rady školy
Darina Kotiková – hospodárka školy

Správa je vypracovaná v zmysle::

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006

3. Koncepcie školy na roky  2009 – 2014

4. Plánu práce ZŠ Krosnianska 2, Košice na školský rok 2011/2012

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií

6. Informácie o činnosti Rady školy pri  ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach
7.   Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Prerokované v pedagogickej rade dňa:    28. 6. 2013 

Stanovisko rady školy:

Rada školy pri ZŠ Krosnianska 2, Košice  odporúča Mestu Košice ako zriaďovateľovi Základnej 
školy Krosnianska 2  v Košiciach,   schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013.

Prerokované dňa:  
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_______________________________
   predsedníčka RŠ

Dátum : Podpis riaditeľa školy                

Stanovisko zriaďovateľa:

Mesto Košice ako zriaďovateľ Základnej školy ........................................ schvaľuje Správu    o 
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013.

V Košiciach:     …………………..

                                                                                                      primátor

26



Príloha č. 1
       
Vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ  Krosnianska 2, Košice
 
Hlavné úlohy školy v školskom roku 2012/2013 boli zamerané na:

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

- pravidelne sa oboznamovať a v praxi využívať platnú legislatívu v školstve
- zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov /ročný plán 

kontinuálneho vzdelávania/
- realizáciu  aktualizovaného  ŠkVP v 1.  -   9. ročníku a Výchovného programu ŠKD
- úpravu  ŠkVP  /TVVP podľa došlých učebníc/ v 1.- 9. ročníku, Výchovného programu v ŠKD
- začlenie nových IKT do výchovno- vzdelávacieho procesu na 1. a 2. stupni
- zabezpečovanie kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov 
- zlepšenie vzájomnej informovanosti a komunikácie medzi školou a rodičmi  aktívnejším 

využívaním IŽK
- zabezpečenie  krúžkovej činnosti pre žiakov / 26 krúžkov /
- skvalitňovanie práce metodických orgánov školy a posilňovanie autonómie metodických 

orgánov a ich participáciu na zefektívnení práce školy /ŠkVP/
- zabezpečenie hospodárnosti prevádzky školy  /bez finančných záväzkov/
- udržanie vysokej vzdelanostnej úrovne žiakov školy 
- prípravu  absolventov školy  na TESTOVANIE  9, KOMPARO 
- zabezpečenie adekvátnych psycho - hygienických podmienok výchovy a vzdelávania 
- dosiahnutie výborných výchovno-vzdelávacích  výsledkov žiakov: priemer školy : 1,41, 

TESTOVANIE 9 napriek tomu, že nám najlepší žiaci pravidelne  odchádzajú  na osemročné 
a bilingválne gymnáziá  

- kvalitná výučba cudzích jazykov, rozšírenie ponuky výučby  o španielsky jazyk ako jediná 
škola v Košiciach

- účinnú spoluprácu a aktivity školy s rodičmi a verejnosťou
- zapojenie školy do mnohých projektov 
-    realizáciu inovačných metód a podporu tímovej práce učiteľov
- spoluprácu s UPJŠ v Košiciach –  sme cvičnou školou pre študentov univerzity už 

6.  rok  a spolupráca bude pokračovať aj ďalšie  roky
-    zabezpečenie materiálnych a personálnych podmienok pre realizáciu hodín plávania  
-    spoluprácu s MŠ Ovručská , MŠ Zupkova a MŠ Poľná
-   zapojenie sa do organizácie celomestského Metodického dňa – CUJ, 1. 4. roč. + ŠKD
-   zlepšenie spolupráce triedneho učiteľa s rodičmi žiakov v oblasti predchádzania záškoláctva
    / znížil sa počet  vymeškaných neospravedlnených hodín/.            
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Uvedené hlavné úlohy školy v školskom roku 2012/2013 boli splnené.
Podrobné plnenie Koncepcie rozvoja školy za školský rok 2012/2013 bude zaslané na 
Referát školstva, športu a mládeže MMK.                 
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	Rozpočet školy:   				832 598,- €			 		 			

