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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

za školský rok 2019/20 

 

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy:              Mgr. Ľudmila Medvecová 

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole: 19. 07. 2017 

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy:   

                                           Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice 

Okres: Košice I   Príslušnosť školy k školskému úradu: Mesto Košice 

Telefón:  055 / 6252961         e-mail: lnovo@centrum.sk   

Webová stránka školy:     www.zsnovomke.edu.sk 

Vznik školy:  podľa zriaďovacej listiny:   

1963 – ZDŠ  Kováčska 30 v Košiciach 

1974 – ZŠ  Nám.L.Novomeského 2 v  Košiciach 

 

Z kroniky školy:  prehľad riaditeľov na škole od vzniku 

1963/64 - 1969/70   Ladislav Hajtáš                 

1970/71 - 1973/74   Tibor Rovinský 

1974/75 - 1989/90   Mgr. Imrich Fedor 

1990/91 - 1998/99   Mgr. Magdaléna Martončíková 

1999/00 - 2004/05   Mgr. Mária Ménešiová 

2004/05    PaedDr. Jozef Ivan 

2005/06 - 2009/10   RNDr. Ľuboslava Ferčíková 

2010/11 -  2012/13 (november )   Mgr. Zuzana Sekelová 

2012/2013 (december – máj)       Mgr. Ľudmila Medvecová - poverená 

2012/2013 – 2016/2017 (marec)  RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA 

2016/2017 ( apríl- júl)  PaedDr. Alena Griščíková – poverená 

2017/2018   ( júl )                         Mgr. Ľudmila Medvecová 
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1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2020: 

 počet všetkých tried ZŠ spolu: 31   z toho    v 1. – 4. roč.: 16 

                       v 5. – 9. roč.: 15  

  

 počet žiakov ZŠ: 742         z toho             v 1. – 4. roč.: 364   

 odklady po nástupe do 1. ročníka: 16                     v 5. – 9. roč.: 378   
 

 počet všetkých žiakov spolu: 758 

  počet špeciálnych tried:        0          v nich počet žiakov:              0 

  počet tried nultého ročníka:       0          v nich počet žiakov:              0 

 počet oddelení ŠKD:      13          v nich počet žiakov:           344 

 uviesť počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach:      28 

počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ:       1 

 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ:                     0 

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:      0 

 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ:                                                     177 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 49 313     priemer na žiaka: 66,45 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok:      2           priemer na žiaka:  0, 0026 

 počet znížených známok zo správania na konci roka:  2. st.: 0 3. st.: 0   4. st.: 0 

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka: 0    pochvál riad. školy:  21 

 počet prospievajúcich žiakov spolu:  718      neprospievajúcich spolu: 0 

 počet neklasifikovaných žiakov spolu:  24   

 počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami:185  

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: fyzický stav:   67   prepočítaný stav: 58,015 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ:  2       z toho: pre žiakov so zdravotným postihom:     2 

                 osobný asistent:    0  

 počet vychovávateľov ŠKD:   13        fyzický stav: 13     prepočítaný stav: 11,05 

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady:       0

              z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov:       0 

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: 22 

 fyzický stav:  22  prepočítaný stav: 21 

 ŠJ :            11       prepočítaný stav:   10,5 
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Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2020  

 počet žiakov 9. ročníka:                 49                       z nich neumiestnených:         0 

 počet prijatých na gymnáziá:  31                na stredné odborné školy:  18   

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

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8 r. G:       20 

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. bilingv. G:     21 
 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe:   1 

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie:                          0
        

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

a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole:  7  

     názvy súťaží: 

Vedomostné súťaže: Šaliansky Maťko, , Matematická olympiáda,  Olympiáda v 
nemeckom jazyku, , Biologická olympiáda, Jazykový kvet, Technická olympiáda, 
Olympiáda so slovenského jazyka, Geografická olympiáda, Olympiáda z anglického 
jazyka, Olympiáda ľudských práv, Dobšinského Košice 

Športové súťaže: Beh o pohár starostu,Memoriál Milana Kováča, Cezpoľný beh, 
Zalamovacia puška, Florball, Badminton chlapci, Badminton dievčatá 

b uveďte počet 1. miest v krajskom kole:  3 

názvy súťaží: Olympiáda ľudských práv, Jazykový kvet, Matematická olympiáda 

Vedomostné súťaže:  

b) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole:  11 

názvy súťaží: Viem, čím budem a prečo, Maks, i-Bobor 

Vedomostné súťaže: 

c) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 0 

      názvy súťaží:  

    

Základné údaje k 30.6.2020 
 
Vedenie školy: 

P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

1 riaditeľ 
Mgr. Ľudmila Medvecová 

 
 
 

2 ZRŠ  
Mgr. Silvia Csopotiová 

 

Mgr. Renáta Faguľová 
 
 

3 

hospodárka školy 
PaM 
Administratívny p. 

Mgr. Mária Šatánková 
Alena Lenártová  

JUDr. Petra Schreterová   

4 vedúca ŠKD Petra Hromková  
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5 vedúca JŠ PaedDr. Adriána Pivarníková  

6 vedúca CVČ Mgr. Timea Foldýnová  

7 
výchovný 
poradca Mgr. Jana Zuštinová   

8 vedúca ŠJ Renáta Grusová  

 

 
Údaje o rade školy a poradných orgánoch  
 
Rada školy: 
 

Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy:  máj 2016 – máj 2020 
 

Členovia rady školy: 

 
 
MZ a PK školy:  
 

Plány práce poradných orgánov riaditeľa školy vychádzajú z Plánu práce školy. Na pravidelných 
zasadnutiach sa stretávajú členovia MZ a PK, aby priebežne riešili úlohy vyplývajúce z ich 
Plánu práce. Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí MZ, PK podľa rozdelenia. Na 
zasadnutí pedagogickej rady v čase polročnej a koncoročnej klasifikácie vedúci MZ, PK 
informujú o svojej činnosti ostatných členov pedagogického zboru.  
 

P
.č

. 

Názov MZ a PK Vedúci zastúpenie predmetov poznámky 

1. MZ 1 PaedDr. Alena Griščiková 1. – 2. roč.  

2. MZ 2  Mgr. Erika Šipošová 3. – 4. roč.  

3. MZ ANJ 1 Mgr. Gabriela Mahútová ANJ 1.-4. roč.  

4. PK SJL Mgr. Martina Janovová SJL  

  Meno a priezvisko Zvolený/delegovaný za 

 Predseda: Šedivá Gabriela, MUDr., RNDr. zástupca rodičov 

 Členovia Rady školy za:   

1 pedagogický zamestnanec Mária Gajdošová vychovávateľka 

2 pedagogický zamestnanec Eva Gregušová, Mgr. učiteľka I. stupňa 

3 ostatní zamestnanci školy Renáta Grusová 
nepedagogický 
zamestnanec 

4 zástupca rodičov Magdaléna Galdunová, MUDr. zástupca rodičov 

5 zástupca rodičov Silvia Ručinská, Ing. zástupca rodičov 

6 zástupca rodičov Alexander Suchan, PaedDr. zástupca rodičov 

8 zástupca zriaďovateľa Ľubomír Grega, Mgr. poslanec MMK 

9 zástupca zriaďovateľa Michal Djordjevič poslanec MČ 

10 zástupca zriaďovateľa Róbert Schwarcz, PhDr. poslanec MČ  

11 zástupca zriaďovateľa Igor Petrovčík, Ing. poslanec MČ  
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5. PK CJ  PaedDr. Iveta Bučková FRJ, SPA, NEJ, RUJ  

6. PK ANJ 2 PaedDr. Adriána Pivarníková ANJ 5.-9. roč.  

7. PK MAT - INF Mgr. Soňa Ivánová MAT, INF  

8. PK prírodovedných predmetov RNDr. Slávka Ropeková BIO, FYZ, CHE  

9. 
PK spoločenskovedných 
predmetov 

Mgr. Timea Foldýnová DEJ, GEG, NAB, ETV  

10. PK výchov Mgr. Zuzana Guzová 
OBN, SV, SEE, TEH, HUV, 
VYV, TEV, VUM 

 

11. MZ ŠKD Petra Hromková 1. - 4. roč.  

 
 
Stručná charakteristika práce poradných orgánov riaditeľky školy, rozpracovanie plánu 
práce školy do poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany 
vedenia a pod.  
 
Pedagogická rada - poradný orgán na odborno-pedagogické riadenie školy, zasadala 10 krát 
za školský rok. Bola nápomocná riaditeľovi školy pri jeho rozhodovaní a príprave 
kompetentných návrhov, týkajúcich sa práce triednych učiteľov, rozdelenia úväzkov, rozvrhu 
hodín, metodických orgánov, klasifikácie a správania sa žiakov. Pripravovala návrhy na 
zvýšenie efektívnosti fungovania školy a aktívne sa podieľala na tvorbe a kontrole školského 
vzdelávacieho programu, učebných osnov jednotlivých predmetov, príprave výchovného 
programu, plánu práce školy a vnútorného poriadku školy. Pripomienkovala predložené 
materiály a prerokovávala rozhodnutia riaditeľa školy (prijatie žiakov, komisionálne skúšky, 
oslobodenie od štúdia jednotlivých predmetov, začlenenie žiakov, štúdium mimo územia SR, 
profesijné otázky výchovy a vzdelávania na škole). Dodržiavala jednotné zásady, pravidlá, 
požiadavky a postupy pri hodnotení žiakov a platné legislatívne normy, týkajúce sa 
pedagogických a odborných zamestnancov školy.  
 
Gremiálna rada – zasadala 1 krát v mesiaci, prípadne podľa potreby pri riešení operatívnych 
úloh, kde svojimi návrhmi koordinovala jednotlivé činnosti školy. Bola nápomocná pri 
rozhodovaní o všetkých základných oblastiach súvisiacich s činnosťou školy ako sú technické a 
organizačné otázky zabezpečujúce chod školy, kontrolovala plnenie plánu práce školy a 
koncepcie jej rozvoja a riešila úlohy súvisiace s projektmi školy. 
 
MZ a PK – ktoré zasadali 8 krát do roka, riadili sa štatútom a plánom práce. PK a MZ, 
zodpovedali za metodickú a odbornú úroveň vyučovania príslušných predmetov, a tiež sa 
podieľali na príprave plánu práce školy a školského vzdelávacieho programu. Všetci vedúci MZ 
a PK na hodnotiacich poradách ústne hodnotili svoju činnosť a informovali pedagogický zbor o 
dosiahnutých výsledkoch. Tieto výsledky sú takisto písomne podchytené v správach MZ a PK.  
Obsahom správ je:  

 analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za predmet,  

 zhodnotenie činnosti MZ a PK,  

 zhodnotenie činnosti jednotlivých členov,  

 úlohy na budúci školský rok  
 
Vedenie školy sa zúčastňovalo na zasadnutiach MZ a PK. Všetky úlohy jednotlivých členov MZ 
a PK boli zapracované do plánu práce.  
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Rada školy – je poradný a iniciatívny samosprávny orgán, ktorá zasadala 4 krát ročne. Plnila 
funkciu verejnej kontroly, posudzovala a vyjadrovala sa k činnosti školy, ku koncepčným 
zámerom rozvoja školy a ich vyhodnoteniu. Na každé zasadnutie bola prizvaná riaditeľka školy.  
 
Dávala svoje stanovisko: 

 k organizácii školského roka (počty prijatých žiakov, počty tried v ročníkoch) ,  

 k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení VVP,  

 k výchovným programom (ŠKD, mimoškolským aktivitám a CVČ pri ZŠ: ,  

 k správe o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach vzdelávacieho procesu,  

 k rozpočtu školy,  

 k informáciám o projektoch školy.  
 
Rada školy bola informovaná: 

 výchovno-vzdelávacích výsledkoch, 

 o školskom vzdelávacom programe, 

 o pláne práce školy a organizácii školského roka,  

 o čerpaní rozpočtových prostriedkov školy, 

 o bežnom chode školy.  
Poslanci v Rade školy sa snažili pomôcť škole buď odbornými radami alebo konkrétnymi 
možnosťami. 
 
Výchovná komisia – pomocný orgán riaditeľa, riešila:  
výchovné problémy žiakov,  
prerokovávala priestupky žiakov v správaní a dochádzke do školy, 
navrhovala riešenia a opatrenia na odstránenie problémov,  
poskytovala konzultácie na riešenie individuálnych problémov žiakov,  
zasadala podľa potreby, v tomto školskom roku zasadala 5 krát,  
pripravila návrhy na súčinnosť s CPPPaP, CŠPP.  
 
Žiacky parlament - pomocný orgán riaditeľa školy: 
zasadal jedenkrát za mesiac, prípadne podľa potreby,   
predkladal návrhy a podnety žiakov na organizovanie rôznych akcií a súťaží, 
podával návrhy na úpravu interiéru a exteriéru školy,  
predkladal požiadavky svojich spolužiakov vedeniu školy, 
organizoval rôzne školské aktivity a navrhoval opatrenia na zlepšenie činností v škole,  
predkladal návrhy na riešenie hlučnosti v školskej jedálni a zníženie množstva odpadu v 
jedálni, 
pripravil relácie, zamerané na kultúru stravovania, vzťahy v triedach a negatívny vplyv hluku,  
podieľal sa na vyhodnocovaní a pomáhal pri organizácii verejných zbierok: „Deň narcisov“ a „ 
Biela pastelka“ 
 
 
Štatistické údaje a profilácia školy  

 
 

Projektovaná kapacita školy:      31  tried            Počet elokovaných tried + uvedenie miesta:    0 

  spolu 

z toho  
dievčat % 

počet žiakov 

z toho  
dievčat % 

spolu           

šk. rok 
počet 
žiakov 

1.- 4. 
roč. 

5.- 9. 
roč. 

počet 
tried 

1.- 4. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

5.- 9. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

počet 
tied 

nultého 
ročníka 

2010/11 748 398 53,20 403 345 180 52,17 32 17 0 15 0 0 
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2011/12 761 401 52,69 397 346 195 53,57 33 18 0 15 0 0 

2012/13 757 391 51,65 387 370 203 54,86 34 18 0 16 0 0 

2013/14 744 387 52,01 380 364 204 56,04 32 17 0 15 0 0 

2014/15 766 407 53,13 385 381 205 53,80 32 17 0 15 0 0 

2015/2016 762 411 53,93 380 382 203 53,14 32 17 0 15 0 0 

2016/2017 761 400 52,56 408 353 184 52,12 32 17 0 15 0 0 

2017/2018 772 401 51,94 425 347 174 50,14 31 17 0 14 0 0 

2018/2019 749 392 52,33 388 361 194 53,7 31 17 0 14 0 0 

2019/2020 742 388 52,29 364 378 198 52,38 31 16 0 15 0 0 
 

 
Priemerné počty: 
 
Φ počet žiakov na triedu (2019/20):   1. - 4. roč .22,75      5.- 9.roč.  25,20          1.- 9. roč. 23,93 
  za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov na triedu (2018/19):   1. - 4. roč .22,80      5.- 9.roč.  25,80          1.- 9. roč. 24,20  
  za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov na triedu (2017/18):   1. - 4. roč. 25         5.- 9.roč.  24,78          1.- 9. roč. 24,90 
  za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov na triedu (2017/18):   1. - 4. roč. 25         5.- 9.roč.  24,78          1.- 9. roč. 24,90 
  za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov na triedu (2016/17):   1. - 4. roč. 24         5.- 9.roč.  23,53          1.- 9. roč. 23,78   
za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov na triedu (2015/16):   1. - 4. roč. 22,35    5. - 9.roč.  25,47          1 .- 9. roč. 23,81   
za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov na triedu (2014/15):   1. - 4. roč. 22,64       5. - 9.roč.  25,4             1. - 9. roč. 23,93   
za všetky triedy 
 
Počet zapísaných prvákov po zápise 18.4.2020:  131 
 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020:  110 
         
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka: 10        
 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020:  120 
 
 

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2020 
 
 

 
nižší 

ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Spolu 

počet žiakov 0 13 0 0      17 52 82 
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Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G: 

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. 

2019/2020 98 20  71 21 

 
 
 
 
 

Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2020 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 1 0 3 4 5 4 5 6 28 

% zo 
všetkých 
žiakov školy 

- 0 0,0013     0 0,0040 0,0053 0,0067 0,0053 0,0067 0,0080 0,0377 

 
 
 
 

Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2020 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 

Z toho 
Individuálna 
integrácia 

 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 

 
 
Hodnotiaca správa školskej psychologičky 
 
Psychologička: Mgr. Iveta Lukáčová 
Škola: ZŠ N. L. Novomeského 2, Košice 
Psychologička: Mgr. Iveta Lukáčová 
Obdobie: šk. rok 2019/2020 
 
Ako školská psychologička pôsobím na škole stredy od 7:30 hod. do 16:30 hod. Pracovné 
činnosti som vykonávala podľa pracovnej náplne a plánu školskej psychologičky. Poskytujem 
odborné psychologické služby žiakom, rodičom a pedagógom. 
Činnosti, ktorým som sa venovala počas školského roka: 
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• V prvých ročníkoch realizácia pozorovania na vyučovacích hodinách so zameraním na 

zvládanie adaptačného procesu v spolupráci s triednymi učiteľmi. Konzultovala som aj 

individuálne s triednymi učiteľmi. 

• Pozorovanie práce žiakov v triede a následné riešenie odpozorovaných problémov 

jednotlivých žiakov prípade skupiny. 

• Konzultácie s učiteľmi v oblasti skvalitnenia vzťahov v triede a pozitívnej klímy. 

• Priebežné konzultácie a pomoc učiteľom a vychovávateľkám pri optimálnom riešení 

problémových a konfliktných situácií so žiakmi. 

• Riešenie konfliktov vzniknutých v triednom kolektívne – šikanovanie, zlé vzťahy, 

neprijatie spolužiakov do triedneho kolektívu. 

• Diagnostika sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v školskej triede – realizácia 

sociometrického merania, ktoré slúži na zistenie prežívania atmosféry v skupine žiakov 

a zmapovanie sociálnych pozícií jednotlivých žiakov v triede. 

• Skupinové aktivity so žiakmi zamerané na vzťahy v triede, prevencia nežiaducich  

sociálno-patologických javov na podnet triednych učiteľov.  

• Realizácia preventívnych programov v spolupráci so psychologičkou z CPPPaP 

Karpatská 8, Košice, ktoré boli zamerané na podporu a rozvoj pozitívnej sociálnej klímy 

v triedach: 

 

o 7. ročník - Preventívny program – „Open“, ktorý bol zameraný na konkrétne oblasti 

rozvoja osobnostného, emocionálneho a sociálneho rozvoja a prevencie. 

Kľúčovými témami sú osobnostný 6 rozvoj – sebavnímanie, sebahodnotenie, 

sebadisciplína, body image, zvládanie záťaže, primerané formy správania sa a 

komunikácie; sociálny rozvoj – vnímanie iných, stereotypy, predsudky, klíma v 

kolektíve, riešenie konfliktov, rozvoj tolerancie. 

o 8. ročník - Preventívny program – „Pozitívnou psychológiou k podpore zdravej 

mládeže“, ktorý bol zameraný na rozvoj osobnosti žiaka v rámci zdravého 

životného štýlu, na psychohygienu v podobe podpory utvárania zdravého 

sebaobrazu a sebahodnotenia, upevňovanie triedneho kolektívu pomocou 

teambuildingu, tréning zručností v oblasti správnej komunikácie, asertivity a rozvoj 

hodnotového rebríčka. 

 

• Konzultácia s rodičmi - poskytovanie poradenstva zákonným zástupcom vo výchovno-

vzdelávacom procese. Niektorí rodičia ma kontaktovali na základne vlastnej iniciatívy, iní 

na odporúčanie triednym učiteľom.  

• Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou, asistentkou učiteľa a výchovným poradcom pri 

riešení problémov v správaní a učení žiakov.  

• Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Karpatská 8, Košice, ktorá prebiehala na pravidelnej báze. Zúčastnila som sa 2-krát 

stretnutia školských psychológov základných škôl. 

• Zvyšovanie odbornej úrovne samoštúdiom a organizovaným vzdelávaním. Počas 

školského roka som si naštudovala niekoľko odborných literatúr, článkov a zúčastnila sa 

online kurzu KUPOZ – program na rozvoj pozornosti u detí. 

• Administrácia spojená s činnosťou školského psychológa. Vedenie evidencie riešených 

prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.  

 
Od 16.marca 2020 sa školské zariadenia uzatvorili a začala práca z domu. Počas nej som bola                 
k dispozícií stredy od 8:00 do 15:30. Mohli sa na mňa obrátiť so svojimi problémami žiaci, 
rodičia, ale aj učitelia prostredníctvom e-mailu. Vypracovala som Informačný materiál pre 
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rodičov ako zvládnuť obdobie pandémie a ako efektívne využiť čas doma. Tiež som poskytla 
Informácie o možnosti online konzultácie so školským psychológom pre rodičov a žiakov 
a spracovala niekoľko Tipov ako zvládať strach a úzkosť v takejto situácii. Okrem toho som 
sledovala webináre pre školských psychológov cez VÚDPaP, študovala odbornú literatúru a 
články týkajúce sa mojej práce a bola v kontakte s CPPPaP Karpatská 8, Košice. 
 
Vypracovala: Mgr. Iveta Lukáčová, školská psychologička 
 
Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:   
    

 
 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):     15

 
CVČ  
 

 Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny) : 17.1.2013       

 Počet krúžkov: 15 

 Počet lektorov: 15 

 Počet žiakov v krúžkoch: 268 

Krúžok 

Ateliér kreatívneho myslenia 

Basketbal 

Florbal 1-2 

Florbal 3-4 

Kreatívne ruky 

školský rok: 

p
o

č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 

p
o

č
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t 
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o
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t 
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p
o
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t 
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o

v
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z
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k
ý
 s
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v

 

2012/13 327 14 23,35 0 0 0 11,985 14 

2013/14 324 13 24,92 0 0 0 10,958 13 

2014/15 335 13 25,77 0 0 0 10,985 13 

2015/16 334 13 25,7 0 0 0 10,40 13 

2016/2017 367 14 26,2 0 0 0 11 14 

2017/2018 359 13 27,6 0 0 0 10,6 13 

2018/2019 328 13 25,23 0 0 0 10,59 13 

2019/2020 344 13 26,46 0 0 0 11,06 13 

 
 

počet 
krúžkov 

počet žiakov 
navštevujúcich 
krúžok 

% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník 10 177 48,62% 

5.-9. ročník  5 91 24,07% 

Spolu 15 268 36,12% 
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Lego 

Pohybové hry 

Staráme sa o zvieratká 

Športové hry 

Tvorivé kreslenie 

Tvorivý ateliér 

Volejbal, prehadzovaná, 
vybíjaná 

Výtvarná inak 

Tvorivý deviatak 1 

Tvorivý deviatak 2 

 

Jazyková škola 

 Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny) : 21.4.2015      

 Počet poslucháčov :  183 

 Počet lektorov : 11 

 Počet kurzov : 15 

 Úroveň kurzov : A1- B2.1 

Názovov kurzu 

Hravá angličtina 1 

Hravá angličtina 2 

Rozprávková angličtina 2 

Rozprávková angličtina 3 

Múdre hlavičky 1 

Múdre hlavičky 2 

YLE Starters 

YLE Movers 

YLE Flyers 

PET 1 

Nemčina s úsmevom 1 

Nemčina s úsmevom 2 

Dobrodružný knižný klub 

Francúzština pre začiatočníkov 

Anglický jazyk pre dospelých 

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 
 

Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav:       67 
Rozdelenie podľa kariérových stupňov: 
Počet: 

- začínajúci pedag. zamestnanec:             8 

- samostatný pedag. zamestnanec:           31 

- pedag. zamestnanec s 1. atestáciou:      14 

- pedag. zamestnanec s 2. atestáciou:      14 
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Pracovný pomer  

 Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer:       pedagogickí zamestnanci: 2 
                                                                                            nepedagogickí  zamestnanci:0 

 
 
Kontinuálne vzdelávanie:  uvádzajte iba počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie  
v školskom roku 2019/20 
 

- Adaptačné  0 

- Aktualizačné  29 

- Inovačné  1 

- Špecializačné 0 

- Funkčné  1 

- Kvalifikačné  5      1. kvalifikačná1,  2. kvalifikačná 4 

 

Riadiaci zamestnanci : 
 

štúdium PVVPZ 
ukončené  

v roku   
prebieha začiatok ukončenie 

Zaradený do 
inovačného  
vzdelávania 

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 

RŠ 2019 - 2018 12.12.2019 prihásená - 

ZRŠ II. stupeň - - - - prihlásená - 

ZRŠ  I. stupeň 2014 - - 23.05.2014 prihásená - 

Vedúca ŠKD - - - - prihásená - 

 
 
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 DPP 31.08.2020 

administratívny zamestnanec 1 1 DPP 31.12.2020 

Školník 1 1 DPP 31.07.2021 

Strojník 0 - - - 

Upratovačky 6 6 4 TPP 2 DPP 
31.08.2021 
24.05.2021 

Kurič 0 - - - 

Technik 0 - - - 

špeciálny pedagóg 1 0,20 DPP 31.08.2020 

správca siete, serveru,... 1 0,50 DPP 31.08.2020 

PAM 1 1 TPP - 

spolu: 12 10,70   

 
 
b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 

 fyzický počet prepočítaný počet - úväzky 

vedúca ŠJ 1 1 

hlavná kuchárka 1 1 

kuchárka 3 3 
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prevádzkový zamestnanec 4 5 

administratívny zamestnanec 1 0,5 

spolu: 10 10,5 

 
 
Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti  
 

Údaje o aktivitách organizovaných školou, prezentácia školy na verejnosti 

Aktualizácia propagačných panelov pre vybrané 
škôlky 

Preventívne programy s protidrogovou 
tématikou a tématikou šikanovania 

Európsky deň jazykov Voda a jej podoby 

Imatrikulácia prvákov English star 

Účasť vedenia škoy na rodičovských 
združeniach vo vybraných MŠ 

Celoročné edukačné aktivity v školskej 
knižnici 

Svetový deň výživy Účasť vedenia školy na zasadnutiach Rady 
rodičov 

Tvorivé dielne – jeseň, zima Deň zápasu za ľudské práva 

Beseda zdravé zúbky Školská vedecká konferencia 

Lyžiarsky výcvik 2.stupeň Zápis do prvého ročníka 

Celoročný zber papiera Svetový deň zdravia 

Výstavka jesenných plodov pre žiakov MŠ Deň Zeme pre žiakov ZŠ 

Týždeň globálneho vzdelávania Deň Zeme pre predškolákov vybraných MŠ 

Čítanie predškolákom v školskej knižnici Predškolácke dobrodružstvá 2 krát 

Vianočná akadémia pre žiakov ZŠ Facebooková stránka  

Vianočná akadémia pre žiakov predškolákov 
z vybraných MŠ 

Zápis do jazykovej školy 

Vianočná burza Lyžiarsky výcvik – II.stupeň 

Vianočné besiedky Deň otvorených dverí 

Lyžiarsky výcvik  s dennou dochádzkou – 
I.stupeň 

Valentínska pošta 

Školský ples Otvorené hodiny pre rodičov budúcich 
prvákov 

Unicef - Škola priateľská k deťom Deň otvorených dverí pre MŠ 

Deň finančnej gramotnosti 
Kurz finančnej gramotnosti 

Zápis do CVČ 

Spolupráca s CPPPaP Pečenie medovníkov 

Celoročná tvorba projektov v anglickom jazyku Pravda o drogách 

Aktivity a súťaže, do ktorých sa škola zapojila 

I -Bobor Matematický klokan 

Semináre Oxford Slávik Slovenska 

Spev bez hraníc Stop drogám 

Beh maratónskych nádejí Hviezdoslavov Kubín 

Tvorba projektov v digitálnej tvorbe Energetika 

Svetový deň jablka Turnaj v basketbale 

Dobšinského Košice Oliho príbeh – dopravná výchova 

Červená stužka  Výtvarná súťaž 112 

Všedkovedko Fullova ruža 

Najkrajší sen Návšteva bábkového divadla 

Košík plný jesene Hádzaná a vybíjaná  

Slovo bez hraníc Farbený chodník 

Liga 4x4 Mladý zdravotník 
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Flórbalový turnaj Príroda očami detí 

Futbalový turnaj Atletika žiakov a žiačok 

Pro Educo and job Svetový deň rodičov 

Návštev filmového predstavenia Volejbalový turnaj 

Všetkovedko Divadelné predstavenie v ANJ 

Testovanie žiakov T5  Klokan 

Olympiáda – školské kolá 
ANJ/NEJ/FRJ/DEJ/GEG/BIO/FYZ/CHE/TEH/M
AT/SJL/NBV/RUJ – prebehli len školské kolá  

Záložky spájajú školy 

Olympiáda – OK, KK 
ANJ/NEJ/FRJ/DEJ/GEG/BIO/FYZ/CHE/TEH/M
AT/SJL/NBV/RUJ – prebehli OK a KK 
olympiády CHE 

Európsky deň rodičov 

Exkurzie Výlety 

 Planetárium Plánované exkurzie sa neuskutočnili 
z dôvodu mimoriadného prerušenia 
školského vyučovania pandémie 
koronavírusu. 

Východoslovenské múzeum Plánované exkurzie sa neuskutočnili 
z dôvodu mimoriadného prerušenia 
školského vyučovania pandémie 
koronavírusu. 

DOD Gymnázium Šrobárová, Poštová Plánované exkurzie sa neuskutočnili 
z dôvodu mimoriadného prerušenia 
školského vyučovania pandémie 
koronavírusu. 

Dopravné ihrisko Plánované exkurzie sa neuskutočnili 
z dôvodu mimoriadného prerušenia 
školského vyučovania pandémie 
koronavírusu. 

 
 
 

SÚŤAŽE 2019/20 
Názov súťaže Umiestne

nie 

Meno žiaka Trieda Kolo Zodpovedný Termín 

Beh o pohár starostu 

mestskej časti 

Košice – Staré 

mesto – Memoriál 

Milana Kováča 

3.miesto 

4.miesto 

4.miesto 

Richard Mitrik 

Michal Jakim 

Petronela Patakiová 

4.D 

4.C 

4.D 

Okresné 

kolo 

J. Lábajová 17.10.2019 

Strašiak v poli 1.miesto Čisár Ondrej 

Jedináková Júlia 

Kolesárová Katarína 

Kašková Natália 

Novysadlák Šimon 

3.C Okresné 

kolo 

Z. Dedíková 

M. 

Gajdošová 

21.10.2019 

Šaliansky Maťko 1.miesto Ladislav Kliment 3.A Okresné 

kolo 

 27.1.2020 

Jazykový kvet 1.miesto Benjamín Jonathan 

Grega 

3.B Krajské 

kolo 

Gašparová 15.4.2020 

 
Názov súťaže Umiestnenie Meno žiaka Trieda Kolo Zodpovedný 
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Cezpoľný beh 

žiakov 

 

1. miesto 

Ján Lévay 

Kristián Novák 

Matúš Ručinský 

 

9.A 

9.A 

8.A 

Okresné kolo M. Zibrinyi 

Cezpoľný beh 

žiakov 

3. miesto Kristián Novák 

Richard Fotul 

9.A 

5.C 

Krajské kolo M. Zibrinyi 

Cezpoľný beh 
žiačok 

2. miesto Sofia Illéšová 

Lilly Cvanciger 

Alexandra Fotulová 

9.B 

9.B 

7.B 

Okresné  

kolo 

Z. Guzová 

Atletika hrou 1, miesto Samuel Pápay 

Šimon Topolčáni 

Katarína Šedivá 

Petra Garančovská 

Alexamdra Fotulová 

Marco Bortoli 

Dia Jalčová 

Ivo Maruščák 

Soňa Grofčíková 

Samuel Vozák 

7.A 

7.A 

7.A 

7.A 

7.B 

7.B 

7.B 

6.C 

6.A 

5.B 

Mestské 

kolo 

M. Zibrinyi 

Technická 

olympiáda 

Kat. A   

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Ján Lukáč 

Ivan Lukáč 

Claudia Belánová 

 

9.A 

9.B 

8.C 

Školské kolo  

M. 

Rusnáková 

Technická 

olympiáda 

Kat. A 

2. miesto 

Ján Lukáč 

Ivan Lukáč 

9.A 

9.B 

Okresné kolo M. 

Rusnáková 

Technická 

olympiáda 

Kat.B 

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Boris Weiszer 

Michal Kolesár 

Tobias Mráz 

 

7.A 

7.B 

5.B 

Školské kolo M. 

Rusnáková 

Technická 

olympiáda 

Kat. B 

1. miesto 

 

Boris Weiszer 

 

7.A 

Okresné kolo M. 

Rusnáková 

Viem, čím 

budem a prečo 

3. miesto Alexandra Haňová 5.C Celoslovenské 

kolo 

T. 

Stankovičová 

Dobšinského 

Košice 

3. miesto Alexandra Polanová 5.A Krajské kolo M. Janovová 

Náboj Junior 6. miesto Ján Lukáč 

Patrik Stercz 

Alžbeta Klimentová 

Viola Vaitovičová 

9.A 

9.A 

9.A 

9.A 

Mestské kolo S. Ropeková 

Olympiáda zo 

slovenského 

jazyka 

kat.C 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Sofia Illésová 

Ján Lukáč 

Alžbeta Klimentová 

 

9.B 

9.A 

9.A 

Školské kolo M. Janovová 

Olympiáda zo 

slovenského 

jazyka 

4. miesto Sofia Illésová 9.B Okresné kolo M. 

Toporcerová 

Zalamovacia 

puška 

1.miesto  Viola Vaitovičová 9.A Okresné kolo Z. Guzová 

Olympiáda z 

anglického 

jazyka 

Kat. A   

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Matej Kočík 

Aimée Mníchová 

Karolína Kmecová 

 

7.A 

7.A 

7.A 

 

Školské kolo 

 

A. 

Pivarníková 
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Olympiáda z 

anglického 

jazyka 

Kat. A 

1. miesto 

 

Matej Kočík 

 

7.A 

 

Okresné kolo 

 

E. 

Perjéssyová 

Olympiáda z 

anglického 

jazyka 

Kat.B 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Sarah Krupšová 

Alžbeta Klimentová 

Viola Vaitovičová 

 

8.A 

9.A 

9.A 

 

Školské kolo 

 

A. 

Pivarníková 

Olympiáda z 

anglického 

jazyka 

Kat. B 

3. miesto  

 

Sarah Krupšová 

 

8.A 

 

Okresné kolo 

 

E. 

Perjéssyová 

Florball 2. miesto Lilly Cvanciger 

Šimková 

Jalčová 

Maruščáková 

Poračová 

Sedláková 

Kmecová 

Grofčíková 

Rybárová 

8.ročník 

 

 

 

9.ročník 

Okresné kolo M. Zibrinyi 

Bedminton 

chlapci 

2.miesto Patrik Labaj 

Kristián Novák 

9.A 

9.B 

Okresné kolo M. Zibrinyi 

Bedminton 

dievčatá 

3. miesto Lilly Cvanciger 

Sofia Spišáková 

9.A 

9.B 

Okresné kolo M. Zibrinyi 

Liga 4x4 4. miesto Stela Ňaršanská 

Matúš Jáger 

Martin Ondrej 

Lenka Bálintová 

5.A 

5.B 

5.C 

5.D 

Mestské kolo S. Ivánová 

Olympiáda z 

nemeckého 

jazyka 

Kat. A   

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Maximilián Filip 

Laura Šípošová 

Sára Špaková 

 

5.C 

6.A 

6.D 

 

Školské kolo 

 

I. Bučková 

Olympiáda z 

nemeckého 

jazyka 

Kat. A 

2.miesto 

3.miesto 

 

Maximilián Filip 

Laura Šípošová 

 

5.C 

6.A 

Okresné kolo I. Bučková 

Olympiáda z 

nemeckého 

jazyka 

kat.B 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Sofia Illésová 

Ján Lukáč 

Alžbeta Klimentová 

 

9.B 

9.A 

9.A 

Školské kolo  

I.Bučková 

Olympiáda z 

nemeckého 

jazyka 

kat.B 

3.miesto 

 

Ján Lukáč 

 

9.A 

 

Okresné kolo 

I. Bučková 

Lomihlav 5.miesto A.Klimentová 

A.Krokavec 

P.Stercz 

T.Macková 

9.A 

9.A 

9.A 

9.B 

Celoslovenské 

kolo 

 

S. Ivánová 

Futsal 4.miesto Samuel Pápay 

Peter Kalina 

Richard Jenči 

Šimon Niemašík 

Michal Kuchár 

Ján Veľšmid 

Samuel Vozák 

7.A 

7.A 

9.B 

9.B 

9.A 

8.B 

5.B 

Okresné kolo M. Zibrinyi 
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Jakub Dutkovič 8.A 

Dejepisná 

olympiáda 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

N.Demeterová 

D.Kopnický 

V.Borbeľová 

 

N.Pankiv 

A.Poništ 

M.Košík 

 

P.Soják 

S.Nigutová 

S.Krupšová 

 

Ján Lukáč 

Sofia Illésová 

D.Suchán 

 

6.ročník 

 

 

 

7.ročník 

 

 

 

8.ročník 

 

 

 

9.ročník 

Školské kolo T. Foldynová 

Šaliensky 

Maťko 

Kat. II. 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

A.Polanová 

N.Patakyová 

R.Mitrík 

 

5.A 

4.C 

4.D 

Školské kolo  

Šaliansky 

Maťko 

1.miesto A. Polanová 5.A Okresné kolo M.Janovová 

Šaliansky 

Maťko 

3.miesto A. Polanová 5.A Krajské kolo M. Janovová 

 

 

Geografická 

olympiáda  

kat.E 

1.miestto 

2.miesto 

3.miesto 

 

kat.F 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

kat.G 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Ján Lukáč 

Patrik Stercz 

Alžbeta Klimentová 

 

 

Matej Kočík 

Katarína Chabová 

Filip Krokavec 

 

 

Viliam Koško 

Lívia Šušková 

Nelly Héželová 

 

9.A 

9.A 

9.A 

 

 

7.A 

7.A 

7.B 

 

 

5.C 

5.A 

5.D 

 

 

Školské kolo 

I. Bučková 

Geografická 

olympiáda 

Kat.E 

5.miesto 

9.miesto 

 

Patrik Stercz 

Ján Lukáč 

9.A 

9.A 

Okresné kolo I. Kellemeš 

Geografická 

olympiáda 

Kat.F 

3.miesto 

12.miesto 

14.miesto 

 

Matej Kočík 

Katarína Chabová 

Filip Krokavec 

7.A 

7.A 

7.B 

Okresné kolo I. Kellemeš 

Geografická 

olympiáda 

Kat.E 

5.miesto 

9.miesto 

 

Lívia Šušková 

Viliam Koško 

 

5.A 

5.C 

Okresné kolo I. Kellemeš 

Pytagoriáda 5.r 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

Ňaršanská S. 

Ondrej M. 

Sabovík F. 

 

5.A 

5.C 

5.D 

 

Školské kolo 

S. Ivanová 
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4.miesto 

5.miesto 

 

6.r 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

4.miesto 

5.miesto 

6.miesto 

 

7.r 

1.miesto 

2.miesto 

3.miesto 

 

8.r 

1.miesto 

2.miesto 

Šušková L. 

Kalina M. 

 

 

Čierny R. 

Antal R. 

Christenko S. 

Paločko M. 

Kopnický D. 

Salzer T. 

 

 

Weiszer B. 

Kočík M. 

Chabová K. 

 

 

Krupšová S. 

Ručinský M. 

5.A 

5.C 

 

 

6.A 

6.A 

6.B 

6.D 

6.C 

6.C 

 

 

7.A 

7.A 

7.A 

 

 

8.A 

8.A 

Matematická 

olympiáda 

4.miesto 

4.miesto 

12.miesto 

14.miesto 

Dávid Nagy 

Lívia Šušková 

Daniel Petrašovič 

Matúš Jáger 

5.D 

5.A 

5.D 

5.B 

 

Okresné kolo 

S. Ivanová 

Matematická 

olympiáda 

1.miesto Patrik Stercz 9.A Krajské kolo S. Ivanová 

Olympiáda 

ľudských práv 

1.miesto Ján Lukáč 9.A Krajské kolo T. Foldýnová 

Biologická 

olympiáda 

1.miesto 

2.miesto 

Ján Lukáč 

Tatiana Macková 

9.A 

9.B 

Školské kolo G. Poláková 

Biologická 

olympiáda 

3.miesto 

8.miesto 

Ján Lukáč 

Tatiana Macková 

9.A 

9.B 

Okresné kolo G. Poláková 

i-Bobor Bobrík 

úspešní 

100,00 % 

 

 

 

 

Benjamín 

100,00 % 

 

Kadet 

100,00 % 

Richard Humaj 

Dorota Madejová 

Matej Kalina 

Viliam Koško 

Natália Hudáčeková 

Lívia Šušková 

 

Matej Kočík 

 

 

A.Klimentová 

P.Stercz 

5.D 

5.C 

5.C 

5.C 

5.D 

5.A 

 

7.A 

 

 

9.A 

9.A 

 

Celoslovenské 

kolo 

 

G.Poláková 

Maks 533.-539. 

432.-449. 

 

257.-263. 

458.-462. 

 

1.-39. 

161. 

Filip Ňaršanský 

Stela Naršanská 

 

Jana Slobodníková 

Richard Čierny 

 

Zuzana Maruščáková 

Alžbeta Klimentová 

 

5.A 

 

6.A 

6.A 

 

9.A 

9.A 

 

Celoslovenské 

kolo 
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Online 

Chemická 

olympiáda 

1.  Patrik Stercz  

 

Alžbeta Klimentová 

9.A 

 

9.A 

OK 1.miesto 

KK 3.miesto 

OK 2.miesto 

KK 4.miesto 

S.Ropeková 

 
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 

Erasmus + KA 1 
Učme sa a hrajme 
v Modernej Európe 
Číslo prihlášky : 
2019-1-SK01-
KA101-059962 
 

Erasmus + KA 1 
Učme sa 
a hrajme 
v Modernej 
Európe 
Číslo prihlášky : 
2019-1-SK01-
KA101-059962 
 

Od 1.6.2019 – 
31.5.2021 
24 mesiacov -
trvá 
 

Projekt „Zber 
druhotných 
surovín“ 

Kosit 
Od roku 2003 

trvá 

Erasmus + KA1 
Mosty k úspechom 
Číslo 
prihlášky: 2020-1-
SK01-KA101-
077934 
 

SAAIC Národná 
Agentúra 

Od  1.9.2020 – 
31.8.2021 – 
začne od 
1.9.2020 
trvá 

Charitatívna 
činnosť 

 
Od roku 2003 

trvá 

Erasmus +KA229 
Názov projektu: 

Creative arts as 
a path to inclusion 
I´m smART! 

SAAIC Národná 
Agentúra 

Projektové 
obdobie : 2020 
– 2022, 
výsledok 
schvaľovacieho 
procesu bude 
zverejnený 
v júli 2020 

Projekt  
Planéta vedomostí 

MŠVVaŠ SR 
Od roku 2011 

trvá 

      

IT Akadémia – 
vzdelávanie pre 21. 
storočie 

Európska únia 
Operačný 
program ľudské 
zdroje 

Od roku 2018 

 trvá 

Národná sieť škôl 
podporujúcich 
zdravie 

Národný projekt 

škôl 
podporujúcich 

zdravie  

Od  roku 1995 

trvá 

e-Twinning 

Európska únia 

SAAIC Národná 
Agentúra 

Od  roku 2018 

trvá 

Projekt „Cvičná 
škola“ – pre 
budúcich 
absolventov 

Prírodovedecká 
a Filozofická 
fakulta UPJŠ 
Košice – 
učiteľské 
zameranie 

Od roku 2011 

trvá 

„Biela pastelka“  
a „Červené stužky“ 
celoslovenské 
kampane 

Celoslovenské 
kampane 
Únia nevidiacich 
a Rozvojový 
projekt „Zdravie a 
bezpečnosť 
v školách“ 

Od roku 2017 

trvá 
Projekt: „Školský 
mliečny program“ 

RAJO 
Od roku 2014 

trvá 

ŠKOLA 

PRIATEĽSKÁ 

K DEŤOM – 

UNICEF. 

Medzinárodný 
projekt 

Od roku 2019 

trvá 
Detský čin roka 

Whirpool 
Slovakia pod 
záštitou 
MŠVVaŠ SR 

Od roku 2013 

trvá 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:  
 
2019/20                2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30.6.2020 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI 
NEPROS

PELI 
NEKLASIFIK. 

opra
vné 
skúš

ky 

priem. 
prospe

ch 
samé 

jednotky 

počet % počet % 
poč
et 

% 

p
o
č
et 

% počet % počet počet počet 

1.-4. 
16 388 278 71,64 2 0,51 74 19,07 0 0 10 2,57 0 1,03 259 

ročník 

5.-9. 
15 378 302 79,89 54 14,28 8 2,11 0 0 14 3,70 0 1,20 185 

ročník 

1.-9. 
ročník 

31 742 580 78,16 56 7,54 82 11,05 0 0 24 3,23 0 1,11 444 

 
 
 
2017/18                2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30.6.2018 

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. 
17 425 299 70,35 10 2,35 99 23,29 0 0 17 4,00 0 1,04 141 

Ročník 

5.-9. 
14 347 278 80,11 47 13,54 14 4,03 0 0 8 2,3 0 1,26 111 

Ročník 

1.-9. 
Ročník 

31 772 577 75,72 57 7,48 113 14,82 0 0 25 3,28 0 1,18 252 

 
 
 
2018/19                2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30.6.2019 

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. 
17 388 275 70,87 15 3,86 82 21,13 0 0 16 4,1 0 1,07 236 

ročník 

5.-9. 
14 361 269 74,51 64 17,72 19 5,26 0 0 9 2,49 0 1,31 111 

ročník 

1.-9. 
ročník 

31 749 544 72,63 79 10,5 101 13,48 0 0 25 3,3 0 1,21 347 
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2016/17            2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2017 

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. 
17 408 281 68,87 4 0,98 108 26,47 0 0 15 3,67 0 1,05 238 

Ročník 

5.-9. 
15 353 270 76,48 56 15,86 18 5,09 0 0 9 2,54 0 1,2 110 

Ročník 

1.-9. 
Ročník 

32 761 551 72,40 60 7,88 126 16,55 0 0 24 3,15 0 1,12 348 

 

 
 
Pre porovnanie: 
 

2015/16                2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30.6.2016 

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. 
17 380 253 66,57 12 3,16 99 

26,0
5 

0 0 16 4,21 0 1,08 222 
Ročník 

5.-9. 
15 382 283 74,08 65 17,02 29 7,59 0 0 5 1,31 0 1,33 122 

Ročník 

1.-9. 
Ročník 

32 762 536 70,34 77 10,1 128 16,8 0 0 21 2,76 0 1,2 344 

 

 
  

PRIEMERY z jednotlivých predmetov 
 II. polrok 2019/2020 

1.  1.stupeň 
 

Trieda SJL ANJ PVO MAT VLA CJ 
 

PDA 

II.A 1,00 1,00 1,00 1,00   
 

 
II.B 1,19 1,10 1,00 1,00  

  

 
II.C 1,19 1,10 1,00 1,00  

  

 
II.D 1,44 1,11 1,22 1,28  

  

 
III.A 1,00 1,00  1,04 1,00 

 
 1,00 

 
III.B 1,04 1,04  1,00 1,00 

 
 1,00 
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III. C 1,17 1,04  1,08 1,00 

 
1,00 

 
III. D 1,17 1,04  1,08 1,00 

 
1,00 

 
IV. A 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 

 
IV.B 1,30 1,22  1,22 1,11 1,19 1,11 

 
IV.C 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 

 
IV.D 1,08 1,04  1,04 1,04 1,00 1,04 

 
ø 2. - 4. roč. 1,13 1,06 1,06 1,06 1,02 1,05 

 
1,02 

 
VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 2. STUPŇA 

 
PRIEMERY z jednotlivých predmetov 

II. polrok 2019/2020 

2. stupeň 

 
 

Trieda 
 

SJL 
 

ANJ 
 

CJ 
 

OBN 
 

DEJ 
 

GEO 
 

MAT 
 

BIO 
 

FYZ 
 

CHEM 

 
V.A 1,19 1,04 1,03  1,04 1,19 1,15 1,00   

 
V.B 1,22 1,13 1,24  1,04 1,17 1,52 1,13   

 
V.C 1,25 1,05 1,04  1,00 1,05 1,20  1,00   

 
V.D 1,33 1,21 1,20  1,00 1,25 1,46 1,08   

 
VI.A 1,09 1,05 1,01  1,00 1,00 1,14 1,00 1,09  

 
VI.B 1,56 1,12 1,20  1,00 1,00 1,64 1,20 1,04  

 
VI.C 1,61 1,00 1,03  1,13 1,09 1,43 1,09 1,17  

 
VI.D 1,29 1,29 1,22  1,13 1,04 1,46 1,29 1,17  

 
VII. A 2,00 1,42 1,14 abs 1,10 1,29 1,61 1,13 1,35 1,16 

 
VII. B 1,62 1,24  1,20 abs 1,00 1,17 1,38 1,14 1,31 1,21 

 
VIII.A 1,22 1,17 1,10 abs  1,00 1,09 1,22 1,09 1,00 1,13 
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VIII.B 1,24 1,35 1,25 abs 1,00 1,12 1,71 1,06 1,12 1,24 

 
VIII.C 1,32 1,14 1,12 abs  1,00 1,11 1,46 1,11 1,29 1,18 

 
IX. A 1,32 1,16 1,30 abs  1,00 1,12 1,40 1,00 1,04 1,20 

 
IX. B 2,17 1,58 1,60 abs 1,17 1,25 2,21 1,42 1,54 1,33 

 
ø 5. - 9. roč. 1,43 1,20 1,14  1,03 1,13 1,47 1,12 1,19 1,20 

 
Dosiahnutý priemer celkom za   1.-9. roč.: 1,14 
z toho 1.-4. roč.: 1,06            5.-9. roč. :1,21 
 
Výsledky externých meraní:         TESTOVANIE T 9 – 2019  SJL a MAT  
Nebolo zrealizované z dôvodu Covid 19 
 
Úspešnosť: Slovensko:  SJL                                  MAT    
                      ZŠ :                                         

       
Trieda Počet 

žiakov 
Z toho 
písalo 

Matematika Slovenský jazyk a literatúra 

Ø bodov 
V SR 

Ø   
triedy v % 

Ø v SR v % Ø bodov 
V SR 

Ø triedy v 
% 

Ø v SR v % 

IX.A/B - - - - - - - - 

 
 
 

Výsledky externých meraní:         TESTOVANIE T 5 – 2019  SJL a MAT 
 
Úspešnosť: Slovensko:  SJL  -  64,80%        MAT   -  63,40% 
                   ZŠ:                          79,50%                      79,10%  

       
Trieda Počet 

žiakov 
Z toho 
písalo 

Matematika Slovenský jazyk 

Ø bodov 
V SR 

Ø 
triedy v % 

Ø v SR v % Ø bodov 
V SR 

Ø triedy v 
% 

Ø v SR v % 

V.A/B/C/D 98 90  79,10% 63,40%  79,50% 64.80% 
 

 

 
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 0 0 Počet 0 / 0% Počet 1 / 0,12% 

správanie 3. stupeň 0 0 0 0 
Počet  0 / 
0% 

Počet  0 / 0% 

správanie 4. stupeň 0 0 0 0 
Počet 0 / 0 
% 

Počet  0 / 0% 

riaditeľské pochvaly 0 0 21 5,55 
Počet 21 / 
2,83% 

Počet 31 / 4,01% 

riaditeľské 
pokarhania 

0 0 0 0 Počet 0 / 0 % Počet  0 / 0% 

Celkový prospech k 30.6.2020   
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b) Hodnotenie dochádzky        

počet vymeškaných 
hodín 

I.stupe
ň 

priem
er na 
žiaka 

II.stupe
ň 

priem
er na 
žiaka 

prieme
r  za ZŠ 

predch. šk. rok 
priemer za ZŠ 

spolu I. polrok 11413 31,35 15906 42,08 41,69 36,92 

spolu II. polrok 9278 25,49 12716 33,64 29,64 50,15 

Spolu za rok, z toho: 20691 56,84 28622 75,72 66,45 87,08 

ospravedlnených / 
rok 

20689 56,83 28622 75,72 66,45 87,08 

neospravedlnených / 
rok 

2 0,0054 0 0 0,0027 0 

 
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

 
Škola prešla rekonštrukciou okien, sociálnych zariadení, podlahových krytín v niektorých 

častiach budovy. Z väčšej časti bol obnovený školský nábytok. V súčasnosti prebieha oprava 
strechy. Triedy boli v priebehu niekoľkých rokov svojpomocne v spolupráci s rodičmi 
vymaľované. 
 
Využitie priestorov školy  - učebne, odborné učebne, telocvične, ihrisko, a pod. 
V základnej škole bolo v školskom roku 2018 / 2019  31 kmeňových tried. 
Odborné učebne : 

 3 učebne na výučbu cudzích jazykov 

 multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a tabletmi 

 Odborná učebňa fyziky s interaktívnou tabuľou  

 Odborná učebňa chémie s interaktívnou tabuľou  

 Odborná učebňa technickej výchovy 

 2 počítačové učebne s dataprojektorom 

 Veľká a malá telocvičňa 

 Spoločenská miestnosť 

 Školská knižnica 

 LEGO učebňa 
 
 
Súčasťou vonkajšieho areálu je multifunkčné  ihrisko. Škola má k dispozícii vnútorné aj 
vonkajšie átrium, kde v prípade priaznivého počasia trávia žiaci prestávky, prípadne vyučovacie 
hodiny a relaxačné hry v čase pobytu v ŠKD. 
Všetky triedy a odborné učebne majú prístup na internet. Vybavenie kabinetov je zastaralé,  
preto je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.  
Súčasťou interiéru školy je aj školská jedáleň, kde došlo k obnove stolov a stoličiek, jedáleň 
bola vymaľovaná. 
 
 
Realizované práce na škole:  
  

- Oprava potrubia  
- Videovrátnik v 16 triedach na 1. stupni 
- Repasovanie tabúľ vo všetkých triedach 
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- Maľovanie tried na prvom a druhom stupni, maľovanie chodieb na prízemí a na prvom 
poschodí 

- Výmena svietidiel v triedach a na chodbách 1. etapa 
- Stavebno – technické úpravy:  Projekt financovaný MVSR : „Zlepšenie technického 

vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Nám. L. Novomeského 2 
 
 
Vybavenie na škole: 
 

- Nákup školkých pomôcok pre žiakov 1.stupňa 
- Nákup 15 školských zostáv Daniel II. pre 1.stupeň, nákup 13 školských zostáv Daniel II. 

pre 2 stupeň (lavice a stoličky) 
- Zabezpečenie programu hygiena vo všetkých triedach 

 
Realizované práce v školskej jedálni:  

 
- Vyčistenie lapača tukov odpadového kanálu vrátane odvozu a zneškodnenia odpadu 
- Oprava elekrospotrebičov 
- Opakovaná úradná skúška a oprava výťahu 
- Oprava elektroinštalácie školskej jedálne 
- Deratizácia ŠJ 
- Odborná prehliadka, revízia a opravu výťahu. 
- Oprava prasknutého potrubia 

 
 
Vykonané revízie: 

- Revízia - OP a OS bleskozvodu 
- Revízia elektroinštalácie 
- Revízia elektrospotrebičov v ZŠ 
- Porevízne opravy bleskozvodov na základe revízie bleskozvodov 
- Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky systému EZS 
- Revízia hasiacich prístrojov 
- Revízia telocvičného náradia 

 
Vykonané revízie:  

- Opakovaná úradná skúška a opravu výťahu 
- Revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov 
- Revízia gastrotechnických zariadení 
- Odborná prehliadka a oprava výťahu 

- Revízia elektrickej inštalácie a mechanickej časti, servis vzduchotechniky, VZT               
kuchyňa, uzemnenia 3. VZT okruhov a opravu poškodenej elektroinštalácie v kuchyni 

 
Spracované materiály školy:  

- Spoločnosť LOMTEC - elektronické spracovanie registratúry 

- Zmluva o spolupráci s oddelenim pre spoluprácu a kultúrnu činnost' Francúzskeho  

vel'vyslanectva na Slovensku, skúšobným centrom Francúzska aliancia Košice a ZŠ 

Nám. L. Novomeského 2, Košice 
 
Prípravné práce na škole (zámery - čo pripravujeme a chystáme v dohľadnej dobe) : 
 
Oprava potrubia TÚV a SÚV v škole a školskej jedálni  
Elektroinštalácia a výmena svietidiel (2.etapa - projekt elektroinštalácie školy a VO) 
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Maľovanie školskej kuchyne a jedálne 
Rekonštrukcia palubovky v malej a veľkej telocvični  
Mobilná inventarizácia majetku  
Zateplenie školy  
Oprava vstupov do budovy školy 
Rekonštrukcia vstupného vestibulu a prízemia 
Projekt školských šatní 
Oprava a rekonštrukcia prasknutej steny v zborovni školy 
Oprava poškodenia školského ihriska 
Napojenie kamerového systému na školskom ihrisku na PZ    

 

 
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy       
 
 

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 / 
% (2016) 

 Pridelený rozpočet / 
% (2017) 

2017 1.-6. mesiac 2018 

2017 1 130 822,- € 1 036 307,- € / 92 % - - 

2018 1 218 086,- € 1 077 292,- €   / 88% - - 

2019 1 302 831,- € 1 207 336,- € / 93% - - 

2020 1 247 931,- € 1 123 138,- € / 90% - - 

 
 
a) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa finančných aktivít( odmeny pedagógom, dohody, materiálové vybavenie....) 
 

 

Rok Pridelená dotácia Použitie 

2017 2564,- € odmeny pedagógom, odvody z odmien 

2018 7642,- € odmeny pedagógom, odvody z odmien 

2019 7539,- € odmeny pedagógom, odvody z odmien 

Do 30.6.2020  4659,- € odmeny pedagógom, odvody z odmien 

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

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
 

Rok Pridelená dotácia Použitie 

SPONZORSKÉ -  - - 
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 d)  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 
 

Rok  -  2020 Pridelená 
dotácia 

Použitie 

lyžiarsky kurz 7.050,- € 
finančné prostriedky použité pre žiakov II.stupňa na 
lyžiarsky kurz 

škola v prírode 0,00, - € 
finančné prostriedky použité pre žiakov I.stupňa na 
školu v prírode 

hmotná núdza 16,60 € finančné prostriedky na nákup školských pomôcok 

originálne 
kompetencie 

334 854 ,- € 
finančné prostriedky použité pre chod ŠKD, ŠJ, 
CVČ a  Jazyk.školy 

ROK - 2019 Pridelený 
rozpočet 

Použitie 

lyžiarsky kurz 10 650,- € 
finančné prostriedky použité pre žiakov II.stupňa na 
lyžiarsky kurz 

škola v prírode 11 300,- € 
finančné prostriedky použité pre žiakov I.stupňa na 
školu v prírode 

originálne 
kompetencie 

348,367 ,- € 
finančné prostriedky budú použité pre chod ŠKD, 
ŠJ, CVČ a Jazyk.školy 

kapitálové výdavky 3280,- € Varný kotol 

 
 

e)  iné finančné prostriedky získané z projektu Erasmus+. 
 

ROK - 2019 Pridelený 
rozpočet 

Použitie 

Erasmus+ 2019 14 784,- € 
finančné prostriedky použité na štrukturované 
kurzy a školenia v UK 

Kontaktný seminár 
Erasmus+ 

495,- € finančné prostriedky použité na seminár  

 
 
SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Výhodná poloha školy 

 Kvalifikovaní pedagógovia 

 Novozriadené odborné učebne,  

 Výborná spolupráca rodiny a školy 

 Posilnené vyučovanie ANJ  

 Vyučovanie matematiky metódou 
CLIL v niektorých triedach1., 2., a 
4. ročníka. 

 Erazmus+-mobilita 

 Spolupráca školy s MŠ 

 Modernizácia vyučovacieho 
procesu  

 Práca s talentovanými žiakmi  

 Zapojenosť školy do projektov 

 Činnosť ŠKD 

  

 Nerovnomerné rozdelenie žiakov  
triedy do skupín v druhom cudzom 
jazyku,čo sa odvíja od záujmu 
žiakov o druhý cudzí jazyk 

 Zlučovanie tried - odliv žiakov v 5. 
a 8. ročníku 

 Zvyšujúci sa počet žiakov 
v triedach 

 Nárast počtu žiakov s poruchami 
učenia a správania 

 Zastaralé vybavenie kabinetov 

 Priestory pre ŠKD 

 Nezodpovedajúca kapacita 
telocviční 

 Nevyhovujúci vonkajší vzhľad 
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 Záujem pedagogických 
zamestnancov  o osobný rast 

 Pozitívny prístup učiteľov 
k zavádzaniu moderných metód 
výučby, tvorivosť a kreativita 
učiteľov 

 Zapojenosť do národných 
projektov 

 
 

školy 
 

Príležitosti Riziká / ohrozenia 

 Tvorba školského vzdelávacieho 
programu 

 Spolupráca so zriaďovateľom 
a inými subjektmi 

 Fungujúce MZ a PK 

 Propagácia školy na verejnosti 

 Imidž školy a aktuálna webová 
stránka 

 Jazykovo nadané deti 

 Výborné podmienky na 
zavádzanie informačno-
komunikačných technológií 

 
 
 
 

 Možnosť zápisu žiakov 1.ročníka 
na vybranú školu aj mimo obvodu 

 Nízka natalita 

 Zvyšovanie počtu žiakov v 
triedach 

 Stres učiteľov 

 Platové podmienky učiteľov a 
vychovávateľov, migrácia zo 
školstva 

 Nízky počet detí z obvodu školy 

 Náročná komunikácia s rodičmi 

 Financovanie ŠKD 

 Zvyšovanie administratívnych 
požiadaviek na učiteľa a často sa 
meniace požiadavky a tlačivá, 
duplicita informácií 

 

 
 
Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 
        

Spoluprácu s Rodičovskou radou pri škole hodnotíme ako veľmi dobrú. Pomáha nám 
pri realizácii hygienického programu (toaletný papier, papierové uteráky a mydlo v každej 
žiackej toalete - Ille).  
Veľký dôraz kladieme na celoročnú spoluprácu s materskými školami – MŠ Tatranská 23, MŠ 
Zádielska,  ktorá začala už v septembri, kedy sa vedenie školy zúčastnilo na rodičovských 
aktívoch a predstavilo kalendár pripravených aktivít pre daný školský rok. Boli vytvorené 
informačné bulletiny a panely, ktoré tieto aktivity podporovali. Pre rodičov budúcich prvákov  
sme v mesiacoch október - december realizovali otvorené hodiny, kde rodičia mali možnosť 
priamo sa zúčastniť vzdelávacieho procesu, aktívne spoznať prostredie školy do ktorej mali 
záujem zapísať dieťa. Vo februári a marci prebehli dva dni otvorených dverí. Na august je 
plánované neformálne stretnutie s rodičmi budúcich prvákov.  Prváci sú pravidelne v októbri 
príslušného roka uvítaní do kolektívu školy slávnostnou imatrikuláciou, organizuje v spolupráci s 
rodičmi tvorivé dielne –vianočné a veľkonočné (rodičia, žiaci a učitelia).V rámci Európskeho dňa 
rodičov boli realizované besedy rodičmi v triedach, kde žiakom boli priblížené rôzne druhy 
povolaní.  

Pravidelne organizujeme stretnutia triednych dôverníkov a vedenia školy na riešenie 
pripomienok z triednych aktívov, aktuálnych otázok, ďalej vedenie školy informuje na úvodnom 
triednom aktíve o zámere školy a pripravovaných akciách školy, usporadúva úvodný triedny 
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aktív  pre rodičov žiakov prvého ročníka, kde sú títo informovaní o všetkých potrebných 
záležitostiach, týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
Škola spolupracuje s rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa rôznym spôsobom 
podieľajú na výchove a vzdelávaní : 

 Stredisko služieb škole 

 Národný ústav certifikovaných meraní Bratislava 

 Štátny pedagogický ústav Bratislava 

 Okresný úrad Košice, odbor školstva, Zádielska 1 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8  

 Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva v Košiciach 

 Mestská časť  Košice – Staré mesto 

 Centrum voľného času – Domino na Popradskej ulici 

 Metodicko – pedagogické centrum - Regionálne pracovisko Košice 

 Metodicko – pedagogické centrum - Regionálne pracovisko Prešov 

 Prírodovedecká fakulta UPJŠ 

 Filozofická fakulta UPJŠ 

 Firma Kosit – centrum environmentálnej výchovy Kosit-u 

 ZOO Košice 

 Materská škôlka na Tatranskej a Zádielskej ulici 

 Arcidiecézne katechetické stredisko v Košiciach 

 Úrad verejného zdravotníctva 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodina 

 Národná agentúra SAAIC 

 Unicef 
   
 
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020) 
 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu. 
 
1. Rada školy 

 
Rade školy bola predĺžená činnosťosť z dôvodu mimoriadnej situácie. Voľby do RŠ 

prebehnú na RZ ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v septembri 2020.  
 
2. Metódy a formy práce so žiakmi 
 

Vyučovanie prebiehalo podľa vypracovaných rozvrhov  on-line vzdelávania pre jednotlivé 
triedy, ktoré sú prílohou hodnotiacich  správ MZ a PK. 
Na začiatku mimoriadnej situácie sa predovšetkým zisťovali technické možnosti pedagógov 
a žiakov, aby následná realizácia dištančného vzdelávania prebehla čo najplynulejšie. 
Nastavoval sa systém výučby s prihliadnutím na zistené vstupné údaje. Riešili sa možnosti 
a spôsob dištančného vzdelávania žiakov, ktorí nemali priestor a materiálno technické 
vybavenie na pripojenie k edukačným portálom. Prihliadalo sa na  možnosti a individuálne 
podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách u  žiakov a dôraz sa 
kládol na individuálny prístup. 
Zohľadňovali sa aj možnosti pripojenia pedagógov a ich technické podmienky. Učiteľom bola 
ponúknutá možnosť prepožičania výpočtovej techniky zo školy, ktorú využili pre kvalitné 
nastavenie dištančného vzdelávania. 
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Pedagogickí zamestnanci pracovali s veľkým nasadením. Svojím aktívnym prístupom, 
individuálnym samoštúdiom si osvojovali možnosti a spôsoby on-line výučby, aby žiakom 
poskytli kvalitné dištančné vzdelávanie. 
Školský klub detí je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Vychovávateľky boli 
nápomocné pri plnení úloh počas dištančného vzdelávania v súčinnosti s triednou učiteľkou. 
Viedli s deťmi dištančné relaxačné hodiny zamerané na psychohygienu. Vytvárali edukačné 
materiály pre výchovno-vzdelávací proces. Aktivitami, ktoré realizovali s deťmi dištančne, 
prispievali na stránku škola a FB školy. 
Spolupráca s rodičmi  bola  na veľmi dobrej úrovni. Bola založená na vzájomnej dôvere 
a súčinnosti. V prípade potreby riešenia určitého problému sa  podieľali  sa na jeho odstránení. 
Takouto súhrou sa ľahšie prekonávali prekážky, čím sme predchádzali  vytváraniu negatívneho 
postoja žiakov k domácej karanténe. 
V čase mimoriadnej situácie COVID 19,  škola  využívala  na dištančné vzdelávanie žiakov 
Edupage a vzdelávacie portály, cez ktoré sa realizovali  videokonferencie, vzdelávanie žiakov, 
komunikácia s rodičmi a pod. 
Webex , 
Jitsi Meet, 
Google meet, 
MS Teams, 
Messenger, 
Zoom, 
Kahoot, 
vpsfree.cz 
Interaktívne súťaže cez aplikáciu Kahoot, Quizlet, youtube 
 
Po návrate žiakov do školy sme sa sústredili na podporenie socializácie žiakov a na obnovenie 
vzťahov v triedach. Pedagógovia viedli diferencované vyučovanie, nakoľko do školy nastúpili  
žiaci, z rozdielnych domácich pomerov, a teda aj s rozdielnou úrovňou vedomostí a zručností. 
Žiaci, ktorí do školy nenastúpili pokračovali vo vzdelávaní dištančnou formou. Obsah výučby bol 
prispôsobený aktuálnemu stavu osvojenia si vedomostí a zručností u žiakov. Pozornosť sme 
zamerali na zistenie úrovne vedomostí žiakov. 
 
Metódy, formy práce so žiakmi 
Metódy a formy práce boli variabilné a pri ich výbere učitelia zohľadňovali aj technické možnosti 
žiakov, uplatňovali individuálny prístup. 
rozhovor, rozprávanie, diskusia, vysvetľovanie, demonštračná metóda, praktické úlohy, 
samostatná práca žiakov, práca s učebnicou, knihou, časopisom, textom, pojmové mapovanie, 
precvičovanie, video nahrávky, dialóg, bádateľské aktivity, brainstorming, aktivizujúce metódy 
učenia synchrónne počas on-line hodín, asynchrónne pozeraním nahratých videí a počúvaním 
audionahrávok výukové videá (MAT, FYZ, CHE), výkladové videá v španielskom jazyku, 
zadávanie problémových úloh, slepé mapy, podnikateľský zámer-prezentácie, školská vedecká 
konferencia on-line... 
 
Formy práce 
individuálna 
skupinová 
 
Výstupy edukácie žiakov 
Pracovné listy, prezentácie,  on-line komunikácia, on-line odpovede, on-line kontrola úloh, on-
line čítanie, on-line edukačné portály, projekty, portfóliá obsahujúce vypracované pracovné listy, 
projekty, výtvarné práce, obrázky, nahrávky čítania 
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3. Spôsob hodnotenia 
 

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 
situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách a v zmysle zásad hodnotenia žiakov boli   
žiaci na konci školského roka klasifikovaní z dôvodu nenaplnenia cieľov predmetu jeho 
plnohodnotnou realizáciou z nasledujúcich predmetov nasledovne: 
 
1.stupeň 
Telesná a športová výchova 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
Pracovné vyučovanie 
Etická výchova 
Náboženská výchova 
 
 
2.stupeň 
Telesná a športová výchova 
Hudobná výchova 
Výtvarná výchova 
Technika 
Etická výchova 
Náboženská výchova 
Občianska výchova 
 
Žiaci z týchto predmetov na konci školského roka  boli hodnotení slovom „absolvoval“. 
 
Priebežné hodnotenie 
Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania  nerealizovalo  formou klasifikácie. 
Priebežné hodnotenie malo  charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas 
učenia sa. Malo  motivačný charakter, pomenovalo   žiakom chyby, ktoré robili a navrhovalo  
postup pri ich odstraňovaní. Dôraz sa kládol na  individualizovaný charakter, ktorý   zohľadňoval  
vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadal  na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 
disponovanosť. 
 
Záverečné hodnotenie v 1. ročníku 
Záverečné hodnotenie bolo  realizované formou slovného hodnotenia. 
Záverečné hodnotenie v 2. - 4. ročníku 
Záverečné hodnotenie bolo  realizované formou klasifikácie (hodnotené známkou). 
 
1.stupeň 
slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky 
jazyk, francúzsky jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, informatika 
2.stupeň 
Koncoročné hodnotenie predmetov 2.stupeň (na vysvedčení): 
Telesná a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika, Etická výchova, 
Náboženská výchova, Občianska výchova -  „absolvoval“ 
Ostatné predmety klasifikované (hodnotené známkou). 
 
Získavanie podkladov na hodnotenie: 
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získaval  učiteľ v čase 
prerušeného vyučovania najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. 
konzultáciou s rodičmi. Podkladmi mohli  byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné 
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praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne 
podmienky každého žiaka. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa zohľadňovalo   aj 
sebahodnotenie žiaka. 
Počas prerušeného vyučovania sa  nehodnotili  žiaci  na základe testov a  písomných skúšok. 
/podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase  mimoriadnej situácie, 
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 20.4.2020.- 
aktualizácia/. 
V čase mimoriadnej situácie sa rušila  povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné 
práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 
Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo  predovšetkým na osobitosti, možnosti a 
individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 
 
 
Klasifikovaní žiaci :718 
Preskúšaní žiaci do 31.8.2020: 0 
Počet žiakov opakujúcich ročník : 0 
 
4. Materiálne  podmienky 
 
Pre pedagógov : 
Škola poskytla pedagógom technické vybavenie pri realizácii dištančného vzdelávania. 
Poskytla im materiálne prostriedky vo forme kancelárskeho materiálu pre prípravu a tlač 
pracovných listov pre žiakov, ktorí nemali možnosť dištančného vzdelávania. 
 
Pre žiakov: 
Škola zabezpečila pre žiakov v spolupráci s pedagógmi distribúciu pracovných listov 
a didaktických materiálov. 
Odborná intervencia: Skype: Školský psychológ ZŠ Lacák  - online každú stredu od 14:00 do 
16:00 hod.. 
 
Pre rodičov: V období dištančného vzdelávania škola zabezpečila pre žiakov podľa požiadaviek 
rodičov odber stravy za dodržiavania hygienických podmienok v čase na to určenom. 
 
5. Zamestnanci 
 
Pedagogický zamestnanci: 
Všetci pedagogickí zamestnanci boli zapojení do dištančného vzdelávania - výkon práce 
z domácnosti.Pracovali na základe vypracovaných rozvrhov on-line vzdelávania, ktoré sú 
súčasťou vyhodnocovacej správy MZ, PK  prípadne  zadávaním úloh cez edupage. 
Odborní zamestnanci poskytovali rodičom a žiakom odborné poradenstvo aj prostredníctvom 
individuálnych konzultácii s využívaním on-line poradenstva. 
Školská jedáleň 
Zamestnanci počas krízového stavu  boli oboznámení so zmenou v pracovnej oblasti a to 
nasledovne. V  mesiaci  marec a  apríl boli rozdelení na 2 pracovné skupiny na základe 
nariadenia hygienika. Pracovníci ŠJ  počas týchto dní dezinfikovali plochy nielen  v jedálni, ale 
aj  v skladoch. Od 04.04.2020  boli zamestnanci  na 80% pre prekážku v práci. 
Od 1.6.2020 nastúpili do práce, kde za prísnych hygienických opatrení varili a podávali obed  
pre žiakov, ktorí nastúpili do školy a vydávali balené obedy pre žiakov doma. 
Nepedagogickí zamestnanci 
Zamestnanci počas krízového stavu  boli oboznámení so zmenou v pracovnej oblasti a to 
nasledovne. Počas pandémie upratovačky boli rozdelené do 2 pracovných skupín a 
dezinfikovali priestory školy 2 x do týždňa, zároveň upratovali priestory, ktoré sa na škole 
rekonštruovali. Administratívne pracovníčky pracovali 3 x do týždňa z pracoviska a 2x v týždni 
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z domu. V čase nástupu žiakov do školy pracovali za rozšírených hygienických podmienok, 
podľa harmonogramu určenom vedúcou hospodárskeho úseku. 
 
6.  Vyhodnotenie plnenia cieľov školy 
 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 
vyhodnotenie jeho plnenia Koncepčný zámer školy pre školský rok 2019/2020 vychádzal z 
platnej školskej legislatívy, základnej pedagogickej dokumentácie, reálnych personálnych a 
materiálnych podmienok školy. Opieral sa o aktívny, samostatný a tvorivý prístup vedenia školy, 
učiteľov a vychovávateľov v záujme toho, aby sa škola stala centrom vzdelávania, športu a 
kultúry. Koncepcia rozvoja školy je v súlade s novými reformami vzdelávania a požiadavkami 
dnešnej doby. 
 
Školskú a mimoškolskú činnosť pedagógovia zamerali: 
 
V oblasti edukačného procesu – vzdelávací proces: 

- na skvalitnenie výučby všetkých predmetov (inovatívne vyučovacie metódy a formy práce 
s využitím digitálnej techniky), 

- na výučbu cudzích jazykov od prvého ročníka a zavedením druhého cudzieho jazyka vo 
štvrtom  ročníku, 

- na dosiahnutie dobrých výsledkov z testovania a úspešného prijatia našich žiakov na 
gymnázia a iné stredné školy, na kvalitnú prípravu žiakov vo vedomostných súťažiach a 
olympiádach, 

- na rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov ako sú komunikačné, poznávacie, sociálne 
interpersonálne, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti žiakov, 

- na zabezpečenie počítačovej gramotnosti učiteľov a vychovávateliek s cieľom využitia 
počítačov vo výchovno-vzdelávacom procese a vedenie pedagogickej dokumentácie v 
elektronickej forme, 

 
V oblasti v edukačného procesu – výchovný proces: 

- na elimináciu škodlivých a negatívnych vplyvov na osobnosť dieťaťa prostredníctvom 
rôznych uskutočnených akcií. 

V tomto smere sú škole nápomocní: 
- žiacky parlament, 
- projekt Červených stužiek, zameraný nielen proti AIDS ale aj na problematiku 

partnerských vzťahov, 
- mnohé výchovné akcie, výchovné koncerty a besedy s odborníkmi, zamerané proti 

drogám, fajčeniu a užívania alkoholu, 
- na riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie 

správania v škole a mimo nej, 
- na oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú pravidelne uskutočňované prednášky, 

 
V oblasti kvality riadenia: 

- na získanie a stabilizovanie plne kvalifikovaných učiteľov, najmä v cudzom jazyku – 
vyučujeme jazyk anglický, nemecký, ruský, španieksky a francúzsky 

- na zachovanie počtu oddelení v ŠKD z dôvodu veľkého záujmu rodičov o popoludňajšiu 
činnosť nakoľko našu školu navštevuje veľa žiakov mimo nášho obvodu, 

- na zvýšenie zainteresovanosti metodických orgánov a zamestnancov školy na 
optimalizácii prostredia školy, 

- na participácii pri sebahodnotení školy, 
- na kontinuálne vzdelávanie a pedagogický rast učiteľov a vychovávateľov 

 
V oblasti prezentácie školy na verejnosti: 
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- prostredníctvom kultúrnych akcií školy ako je Imatrikulácia prvákov, Vianočné besiedky 
pre rodičov, Vinaočná akadémia a mnoho iných akcií, ktoré boli príjemným zážitkom pre 
všetkých žiakov a rodičov, 

- na modernizáciu a aktualizáciu školskej internetovej stránky a stránky na sociálnej sieti, s 
cieľom zlepšiť informovanosť žiakov, rodičov a širokej verejnosti o pripravovaných 
akciách a pomoc rodičom budúcich prvákov pri výbere školy a iných dôležitých aktivitách 
školy, 

- na vytváranie, spestrenie a obnovu vlastných triednych internetových stránok, 
- na publikáciu školského časopisu,  ktorý odráža prácu našich žiakov a ktorý je pre 

verejnosť voľne prístupný na internetovej stránke školy 
 
V oblasti spolupráce s organizáciami: 

- pre ľahšie zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do 
vzdelávacieho procesu, škola spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, 
začleneným žiakom so špeciálno - pedagogickými potrebami je poskytovaná pomoc cez 
školského špeciálneho pedagóga, ktorý v spolupráci s výchovnou poradkyňou, triednym 
učiteľom a rodičom vypracovali pre nich IVP, 

Školský špeciálny pedagóg poskytuje rodičom pomoc a konzultácie: 
- pri riešení školských problémov, 
- možnosti kompenzačných cvičení v domácom prostredí, 
- pravidelné stretnutia so žiakmi a rodičmi, 
- cvičenia zamerané na rozvoj motoriky, 
- činnosti rozvíjajúce pamäť a koncentráciu, 

 
Spolupráca školy s Radou rodičov je na veľmi dobrej úrovni, je osobná ( triedne aktívy, 
konzultačné hodiny, individuálne konzultácie, vystúpenia žiakov) a písomná cez webovú 
stránku školy, žiacke knižky, internetové žiacke knižky, nástenky a oznamy na paneloch, táto 
spolupráca založená na vzájomnej podpore má na zreteli rozvoj a zveľaďovanie školy, vyjadruje 
sa k jej činnosti, pravidelne prizýva vedenie školy na svoje stretnutia. 
 
V oblasti kvality podmienok a charakteristiky práce: 

- zriadenie multifunkčnej učebne 
- zakúpenie a vybavenie tried didaktickou technikou a učebnými pomôckami 
- dopĺňanie pedagogickej a žiackej literatúry 
- sebestačnosť v mnohých údržbárskych prácach 
- zabezpečenie estetizácie a úpravy tried aj pomocou rodičov 
- v I. etape zakúpenie a umiestnie šatní pre žiakov 1. stupňa 

 
Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky : 

- skvalitňovanie výučby všetkých predmetov 
- využívanie moderných a inovatívnych vyučovacích foriem a metód 
- využitie počítačov a interaktívnych tabúľ vo výchovno-vzdelávacom procese 
- v súťažiach a olympiádach žiakov s výborným umiestnením 
- zapojenie sa do projektu Erasmus + KA2 a KA1 
- 100 % úspešnosť v prijímacích pohovoroch na gymnázia a stredné školy 
- bohatá ponuka mimoškolských aktivít a vysoká zapojenosť žiakov do záujmovej činnosti 
- školské akadémie a kultúrne akcie pre žiakov a rodičov našej školy 
- kvalifikovanosť pedagogického zboru 
- spolupráca školy a rodičov 
- bohatá spolupráca s inštitúciami a organizáciami 
- používanie internetovej žiackej knižky a skvalitnenie prístupu rodičov k informáciám o 

žiakoch 
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Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
- je potrebné zvýšiť kompetencie v IKT technológiách pedagógov 
- je potrebné odstrániť poškodenia športového areálu a revitalizovať jeho okolie 
- zvýšiť výkonnosť počítačov v počítačových učebniach pre ročníky 1. – 9. 
- zvýšiť počet interaktívnych systémov na škole 
- skvalitniť vybavenie kabinetov a didaktických pomôcok 
- zapojiť čo najviac žiakov do voľno - časových aktivít vo vlastnom centre voľného času 

a jazykovej škole 
 
 
7. Špecifická  podpora počas mimoriadnej situácie 

 
Školský špeciálny pedagóg a školský psychológ bol nápomocný pre učiteľov pri realizácii 

dištančného vzdelávania pre žiakov so ŠPP. Pomáhali žiakom adaptovať sa pri návrate do 
školy. Poskytovali diagnostickú a metodickú pomoc. Počas karanténnych opatrení pracovali 
v súčinnosti s triednymi učiteľmi. Poskytovali aj odbornú a metodickú pomoc on-line. 
Pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastňovať dištančného vzdelávania boli pripravené  
a distribuované pracovné listy a didaktický materiál, prípadne im ich učitelia nosili samy  domov. 
Počas mimoriadnej situácie sa rešpektovali  individuálne podmienky dištančného 
vzdelávania tak, aby bola dodržaná indikatívna záťaž žiakov vzhľadom na osobitosti, 
možnosti a podmienky v domácnosti každého žiaka. 
 

8. Silné a slabé stránky  
 
Silné stránky 

- kvalifikovaní pedagógovia 
- záujem pedagogických zamestnancov  o osobný rast 
- pozitívny prístup učiteľov k zavádzaniu moderných metód výučby, 
- tvorivosť a kreativita učiteľov 
- schopnosť učiteľov viesť diferencované vyučovanie 
- spolupráca s rodičmi 
- spolupráca so školským psychológom, špeciálnym pedagógom 
- rozvíjanie interaktívnych zručností pomocou informačno-komunikačných technológií 

u žiakov a učiteľov 
- budovanie zodpovednosti a samostatnosti u žiakov 

 
Slabé stánky 

- riešenie technického zabezpečenia pedagógov a žiakov pre dištančné vzdelávanie 
- absencia niektorých žiakov pri dištančnom vzdelávaní 
- časová náročnosť na prípravu materiálov 
- komplikovanejšie získavanie spätnej väzby a hodnotenia samostatnej práce žiakov 
- skoordinovanie vzdelávania pri viacerých deťoch v domácnosti 
- rozdielna úroveň vedomostí žiakov pri návrate do školy 
- diferencované vyučovanie 

 
9. Opatrenia pre školský rok 2020/2021 
 
Edukačné oparenia vychádzajú zo záverečnej analýzy MZ a PK. 

- do  TVVP z Matematiky v 3.ročníku v období september  sa zapracuje tematicky celok 
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100 – Písomné sčítanie a odčítanie 
s prechodom cez základ 10 v rozsahu, ako bolo určené v druhom ročníku 

- učivo násobilky a ohybných slovných druhov je zaradené v obsahu učiva vo 4.ročníku. 
- venovať zvýšenú pozornosť diagnostike vedomostí po letných prázdninách 
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- vstupné testy do 2. a 3.ročníka v šk. roku 2020/2021 nebudú realizované 
- vstupné testy do 3.a 4. ročníka v šk. roku 2020/2021 nebudú realizované 
- zvýšená podpora žiakom  so ŠPPP 
- zamerať sa na čitateľskú gramotnosť 
- využite Microsoft Teams v edukačnom procese všetkými žiakmi školy 
- zlepšenie digitálnych zručností a gramotnosti pedagógov -  zabezpečí škola aktívnym 

preškolením pedagógov odborníkmi na Microsoft Teams, nakoľko ho bude  škola 
v budúcom školskom roku jednotne využívať 

 
 
 
 
 
10.  Doplňujúce informácie 
 
Zápis žiakov do 1. ročníka 
 
Zápis detí do 1.ročníka bol  z  dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia MŠVVaŠ realizovaný 
prioritne elektronicky, prostredníctvom elektronickej prihlášky. Pre rodičov, ktorí nemali možnosť 
prihlásiť svoje dieťa elektronicky, sa zápis uskutočnil  bez účasti dieťaťa, v ZŠ Nám. L. 
Novomeského 2, Košice v dňoch: 
16.04.2020 od 14.00 do 18.00 hod. 
17.04.2020 od 14.00 do 18.00 hod. 
18.04.2020 od 08.00 do 12.00 hod. 
Overovanie údajov z prihlášky bolo realizované v termíne od 1.6.2020 do 4.6.2020 za 
dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení, podľa vopred určeného časového 
harmonogramu  v popoludňajších hodinách v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. 
Overovanie prebehlo bez problémov s dodržaním časového harmonogramu. 
 
Iné aktivity počas COVID 19 

- príspevky na WEB stránku školy 
- príspevky na FB školy 
- komunikácia s vydavateľstvom Aitec, Ares, 
- komunikácia s národnou agentúrou Erasmus + 
- online triedne aktívy 
- online triednická hodina 
- v rámci projektu eTwinning – Let´s visit my town – on-line hodina s českými partnermi + 

príspevok na web stránku 
- ukončenie kontinuálneho vzdelávania – eTwinning, 2.6.2020 
- obhajoba ročníkových  prác žiakov 1.- 4. ročníka on line formou 
- školenia pre učiteľov Microsoft Teams pre začiatočníkov a pokročilých 
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Záver 
 

 
Uplynulý  školský rok hodnotíme ako úspešný. Základná škola neustálym skvalitňovaním 

výučby všetkých predmetov zabezpečuje vzdelávanie žiakov na vysokej úrovni. Dosiahli sme 
veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Vysoká odbornosť a kvalifikovanosť 
pedagogických zamestnancov vedie k využívaniu moderných vyučovacích metód a foriem 
práce a škola neustále vytvára dobré podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov. 

Široká paleta krúžkovej činnosti a kurzov jazykovej školy pre žiakov ponúka žiakom 
zapojiť sa do nich podľa ich záujmu. V poobedňajších hodinách majú žiaci 1.a 2. stupňa 
možnosť navštevovať ŠKD, ktorý poskytuje žiakom relaxačné aktivity a možnosť prípravy na 
vyučovanie. 

I naďalej pretrváva veľký záujem rodičov mimo nášho obvodu o našu školu vďaka 
ponúkaným aktivitám a tiež dosahovaniu vysokej úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov. 100 
% úspešnosť pri prijímaní žiakov na gymnázia a stredné školy a podchytenie talentovaných 
žiakov i zapájaním do rôznych olympiád a súťaží a ich umiestnenie na popredných priečkach 
okresných, krajských a celoslovenych súťaží, uvedené len potvrdzuje. Našou ambíciou je 
i naďalej viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k získavaniu vedomostí, zvyšovaniu kvality 
výchovno-vzdelávacieho procesu a k príprave žiakov na konkurenčné prostredie. 

Sme škola zameraná na výučbu cudzích jazykov. ZŠ Nám. L. Novomekého 2, je jediná 
ZŠ v Košiciach ktorá uči päť cudzích jazykov. S výučbou cudzích jazykov máme dlhoročné 
skúsenosti a výborné výsledky. Všetci žiaci sa od 1. ročníka učia anglický jazyk, od 4. ročníka 
podľa výberu druhý cudzí jazyk. Tvorbou a zapojením sa do medzinárodných projektov sa 
kompetencie v oblasti jazykovej prípravy pre učiteľov a žiakov rozširujú. Žiaci a učitelia sú 
ústretoví do budúcna pracovať v nových projektoch, ale aj v rokmi osvedčených a tradičných. 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Je založená na vzájomnej dôvere a úcte.       
V prípade potreby riešenia určitého problému podieľajú sa na jeho odstránení za účasti rodičov, 
vedenia školy aj  vysokokvalifikovaní odborníci ako triedny učiteľ, vyučujúci, výchovný poradca, 
školský psychológ a špeciálny pedagóg. Takouto súhrou sa ľahšie odstraňujú  neúspechy 
a zlyhania žiakov v škole, čím sa predchádza vytváraniu negatívneho vývinu žiakovej osobnosti. 
Pozitívnu spoluprácu s rodičmi je dôležité i naďalej rozvíjať a rešpektovať požiadavky a záujmy 
rodičov, ktoré vedú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Je potrebné i naďalej pokračovať v revitalizácii školskej záhrady, školského ihriska, 
priestorov školy a získavať a vytvárať podmienky pre sponzorovanie školy, najmä pri úprave 
školského dvora  a zapojením sa do projektov získavať ďalšie finančné prostriedky, ktoré budú 
využité na zlepšenie zabezpečenia edukačného procesu. 
 
. 

 
 
 
Dátum: 01.07.2019       Mgr. Ľudmila Medvecová 

riaditeľka školy 
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SPRÁVU O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY VYPRACOVALI: 
 
 
Mgr. Ľudmila Medvecová – riaditeľka školy 
Mgr. Silvia Csopotiová- zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň 
Mgr.Renáta Faguľová– zástupkyňa riaditeľa školy pre 2. stupeň 
Petra Hromková– vedúca ŠKD 
Mgr. Iveta Lukáčová - psychologička 
PaedD. Andriana Pivarníková – vedúca jazyovej školy 
Mgr.Timea Foldýnová– vedúca centra voľného času 
Mgr. Mária Šatánková – vedúca hospodárskeho úseku 
Alena Lenártová– personalistka školy 
 
 
 
 
SPRÁVA JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE: 
 
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 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 Z. z. 

3. Koncepcie školy na roky 2018 – 2020 

4. Plánu práce ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice na školský rok 2019/2020 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského2, Košice 
7.   Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


