
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v školskom roku 2020/2021 

 

 

 

 

Spracovaná podľa:  V Y H L Á Š K Y  435   Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 

2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

účinná od: 1. 01. 2021 
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§ 2 

a) Údaje o škole alebo o školskom zariadení : 

 

1.,2.,3.,4.,5., 

 

Názov školy Základná škola Užhorodská 39, Košice 

Adresa Užhorodská 39, 040 11  Košice 

Telefón +421 55/646 12 04 

E-mail riaditel@zsuzhorodska.sk 

Stupeň vzdelania:    Primárne vzdelávanie – I. 

stupeň ZŠ - ISCED 1 

     Nižšie stredné 

vzdelávanie – II. stupeň ZŠ - ISCED 2 

Dĺžka štúdia:     4 roky – ISCED 1 

– primárne v vzdelávanie 

     5 rokov – ISCEžšie 

stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk:    slovenský 

Študijná forma Vzdelávací program  

Stupeň vzdelania:    Primárne vzdelávanie – I. 

stupeň ZŠ - ISCED 1 

     Nižšie stredné 

vzdelávanie – II. stupeň ZŠ - ISCED 2 

Dĺžka štúdia:     4 roky – ISCED 1 – 

primárne v vzdelávanie 

     5 rokov – ISCED 2 – 

nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk:    slovenský 

Študijná forma:    denná 

Druh školy:    základná škola 

:    denná 

Druh školy:    základná 

školariaditeľ@zsuzhorodska.sk 

www stránka zsuzhorodska.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Košice 

 

6. mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 

Funkcia Meno a priezvisko e-mail 

Riaditeľ RNDr. Mikuláš Tóth  riaditel@zsuzhorodska.sk 

ZRŠ  Mgr. Jana Nimcová jana.nimcova@zsuzhorodska.sk 

Hospodárka školy, 

PaM 
Jana Pisková jana.piskova@zsuzhorodska.sk  

Výchovný poradca PaedDr. Nadežda Hutňanová nadezda.hutnanova@zsuzhorodska.sk 

Vedúca ŠJ  Ing. Miroslava Baníková miriam.banikova@zsuzhorodska.sk 

 

7. mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy alebo rady školského zariadenia, 

ak je zriadená: 

 

Rada školy:  

Začiatok funkčného obdobia rady školy: apríl 2016 

Zloženie Rady školy: 
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Meno a priezvisko Funkcia 

Mgr. Daniela Grácová Predseda 

 Členovia Rady školy za: 

Mgr. Daniela Grácová pedagogický zamestnanec 

RNDr. Ingrid Hricová pedagogický zamestnanec 

Jana Pisková ostatní zamestnanci školy 

Daniela Antolová zástupca rodičov 

Terézia Kanóczová zástupca rodičov 

Marcel Rákay zástupca rodičov 

Mgr. Slávka Petríková zástupca rodičov 

Ing. Jozef Bernát zástupca zriaďovateľa 

 Ing. Roman Nagy zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Magdaléna Palková zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ivan Šramko zástupca zriaďovateľa 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi: 

 

Názov zriaďovateľa Magistrát mesta Košice 

Adresa Trieda SNP 48A, 040 10 Košice 

Telefón 055 6419217, 055 6419298 

E-mail beata.lopusniakova@kosice.sk 

www stránka www.kosice.sk 

 

c) informácia o činnosti rady školy alebo rady školského 

zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak 

sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté 

uznesenia: 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie poznámky 
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predmetov 

Jazyk a komunikácia 
Mgr. Lenka Stehlíková 

Džavoronková 
SJL, SJA, ANJ Zasadla 5x  

Človek a príroda RNDr. Ingrid Hricová 
FYZ, CHEM, BIO, 

THD 
Zasadla 5x 

Človek a spoločnosť Mgr. Celestína Jokeľová DEJ, GEG, OBN Zasadla 5x 

Výchovy Ing. Oľga Hersteková 
VYV, HUV, TSV, 

ETV, NBV 
Zasadla 5x 

Matematika a práca 

s informáciami 
Mgr. Zuzana Masarovičová MAT, INF Zasadla 5x 

MZ 1.- 4. ročník + ŠKD Mgr. Gabriela Jurčová 
Všetky predmety 

1. – 4. ročníka 
Zasadla 5x 

 

Poradné orgány školy: 

 Pedagogická rada 

 poradný orgán RŠ na odborno-pedagogické riadenie školy, 

 pomáha pri rozhodovaní v pedagogickej oblasti,  

 pripravuje návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy, 

 podieľa sa na príprave ŠkVP, VP ŠKD,  

 prerokováva rozhodnutia RŠ v pedagogických záležitostiach, 

 zasadla 8 X prezečne a kombinovanou formou prezenčne 1 dištančne. 

 zasadala jedenkrát mesačne. 

Metodické orgány 

 zodpovedali za metodickú a odbornú úroveň predmetov, 

 spolupracovali s vedením školy v oblasti hospitačnej a kontrolnej činnosti, 

 dbali o zvyšovanie úrovne vyučovania, 

 podieľali sa na príprave ŠkVP a dávali návrhy do Plánu práce školy, 

 navrhovali opatrenia na zlepšovanie efektivity práce. 

Rada školy 

 poradný samosprávny orgán, 

 vyjadrovala sa ku koncepčnému zámeru školy, 
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 posudzoval koncepčný zámer školy, 

 vyjadrovala  sa k organizácii šk. roka, k Plánu práce školy, 

 vyjadrovala sa k Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy. 

 

Rada rodičov 

 volený orgán, ktorý zastupuje všetkých rodičov, 

 spolupracuje s vedením školy pri zlepšovaní MTZ školy, 

 sprostredkovala názory a podnety rodičov vedeniu školy, 

 pomáhala pri organizovaní mnohých aktivít. 

Spolupráca s Radou školy: 

Činnosť rozšíreného i užšieho výboru bola podmienená vývojom epidemiologickej situácie 

v priebehu školského roka. Do prípravy plánu práce sa zapojili aj rodičia. Počas školského 

roka požadovali rôzne informácie o činnosti školy, o fungovanie školy, vyjadrovali sa 

k dištančnému priebehu vzdelávania, zaujímali sa o ďalšie smerovanie školy a prichádzali s 

návrhmi na zlepšenie existujúceho stavu a hlavne o priebeh  dištančného vzdelávania.  

V mesiaci apríl sme organizovali online Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov. 

  úroveň spolupráce – na veľmi dobrej úrovni, 

 komunikácia s rodičmi – 

písomná: internetová žiacka knižka, edupage, webová stránka školy, FB školy. 

pavilónoch;  

osobná 2 triedne aktívy (+ 1x v prvom ročníku), 2 konzultačné dni, individuálne 

konzultácie o prospechu a správaní žiakov, 

online: prostredníctvom aplikácie Google Meet 

 poradenská pomoc zo strany triednych učiteľov pri výchovných a vyučovacích 

problémoch žiakov,  

 iné formy spolupráce, 

 výlety,  

 podpora a pomoc rodičom žiakov, 

 Deň otvorených dverí – návšteva vyučovacích hodín a záujmových krúžkov, 

 výchovná komisia, 

 riešenie sťažností, 

 pomoc pri zabezpečovaní materiálneho vybavenia školy, pri organizovaní ďalších 

aktivít školy, 
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 spolupráca s rodičmi je dobrá, väčšina z nich má záujem riešiť výchovné problémy 

svojich detí neodkladne, v súčinnosti so školou, 

 komunikácia a rodičmi väčšinou konštruktívna, 

 u niektorých rodičov nezáujem a ľahostajnosť. 

Výchovná komisia 

 pomocný orgán riaditeľa, 

 riešila výchovné problémy žiakov, hlavne po návrate žiakov II. stupňa po dištančnom 

vzdelavaní 

 prerokovala priestupky žiakov v správaní a dochádzke do školy, 

 navrhovala riešenia a opatrenia na odstránenie problémov, 

 pripravila návrhy na súčinnosť s CPPPaP, CŠPP a ÚPSVaR. 

Žiacky parlament 

pomocný orgán riaditeľa školy, žiacky parlament pracoval v zložení 11 žiakov, zástupcovia 

každej triedy 4. – 9. roč., vedúci žiackeho parlamentu zvolával zasadnutia parlamentu raz do 

mesiaca, prípadne podľa potreby, 

 zástupcovia žiackeho parlamentu sa oboznámili s plánom školy v oblasti výchovno-

vzdelávacieho pôsobenia a predkladali požiadavky svojich spolužiakov vedeniu školy 

a učiteľom, 

 stretli sa s vedením školy, na stretnutí predložili svoje požiadavky a návrhy na riešenie 

školských problémov, 

 členovia parlamentu pomáhali pri príprave vianočných aktivít (výzdoba, vianočná 

výstavka) a pri príprave Mikulášskeho dňa, vianočnej akadémie, 

 podávali návrhy na ekologizáciu školy a zdravé životné prostredie, 

 navrhli možnosti šetrenia elektrickou energiou a vodou, 

 navrhli zmeny a doplnky Školského poriadku pre žiakov školy pre budúci školský rok, 

 zástupcovia tried predkladali požiadavky svojich spolužiakov vedeniu školy a učiteľom, 

 predkladal návrhy a podnety žiakov na organizovanie rôznych akcií a súťaží, 

 navrhoval opatrenia na zlepšenie činnosti v škole, 

 prispieval k zlepšovaniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, 

 podieľali sa na službách pri zbere papiera. 
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d) Vývoj počtu žiakov: 

 

počet žiakov rozdiel rozdiel v %

15.9. 2010 315

15.9. 2011 277 -38 -12,06%

15.9. 2012 240 -37 -13,36%

15.9. 2013 217 -23 -9,58%

15.9. 2014 203 -14 -6,45%

15.9. 2015 163 -40 -19,70%

15.9. 2016 158 -5 -3,07%

15.9. 2017 175 17 10,76%

15.9. 2018 190 15 8,57%

15.9. 2019 254 64 40,51%

15.9. 2020 261 7 2,76%

30.6. 2021 299 38 14,56%

dátum k

Základná škola Užhorodská 39 Košice
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Počet žiakov v triedach v školskom roku 2020/2021: 

V školskom roku 2020/2021 ZŠ Užhorodská 39, Košice navštevovalo 267 žiakov. 

 9 tried – primárne vzdelávanie  

 7 tried – nižšie sekundárne vzdelávanie  

 4 oddelení ŠKD  

 9 záujmových útvarov – 357 žiakov  

Škola sa dlhodobo borila s nízkym záujmom o štúdium na našej škole. Z kapacitných 

dôvodov vieme umiestniť omnoho viac všetkých žiakov, ktorí sa majú záujem o štúdium na 

našej škole.  

ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach realizuje výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka, resp. od 

školského roka 2019/ 2020 sme otvorili športové triedy a začali spolupracovať so športovými 

klubmi v meste Košice, čím sme nadviazali na tradíciu, ktorá na škole bola. 

Základná škola Užhorodská 39 Košice Počet žiakov 

I.A 13 

I.B 14 

II.A 17 

II.B 16 
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II.C 14 

III.A 18 

III.B 15 

IV.A 20 

IV.B 17 

V.A 31 

VI.A 15 

VI.S 19 

VII.A 17 

VII.S 15 

VIII.A 16 

IX.A 10 

 

 

 

Dochádzka žiakov v školskom roku 2020/2021: 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 

na žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 

na žiaka 

I.A 13 138 10,6 138 138 0 0,00 

I.B 14 178 13,69 178 13,69 0 0,00 

II.A 17 1094 64,35 1084 63,76 10 0,59 

II.B 16 1111 71,73 1111 71,73 0 0,00 

II.C 14 592 45,54 592 45,54 0 0,00 

III.A 18 1346 77,58 1346 77,58 0 0,00 

III.B 15 1150 76,67 1150 76,67 0 0,00 

IV.A 20 1675 97,27 1675 97,27 0 0,00 

IV.B 17 1368 85,50 1368 85,50 0 0,00 

V.A 31 1424 52,35 1424 52,35 0 0,00 

VI.A 15 925 68,58 925 68,58 0 0,00 

VI.S 19 1422 79,00 1421 78,94 1 0,06 

VII.A 17 1236 72,71 1234 72,59 2 0,12 

VII.S 15 1398 93,20 1398 93,20 0 0,00 
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VIII.A 16 1014 65,66 1014 65,66 0 0,00 

IX.A 10 1594 159,40 1594 159,40 0 0,00 

 

e) počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov:  

 

Počet všetkých pedag. zamestnancov: fyzický stav: 41 podľa úväzkov: 30,71 

Z toho: 

Učitelia 1. a 2. stupeň:                          fyzický stav: 30 podľa úväzkov: 20,51 

Vychovávatelia:                                     fyzický stav: 4 podľa úväzkov: 4 

Odborní zamestnanci (aj projektoví):    fyzický stav: 2 podľa úväzkov: 1,7 

Asistenti učiteľa (aj projektoví):      fyzický stav: 5  podľa úväzkov: 4,50 

 

 

 

 

 

Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

Správni zamestnanci: 

Pracovná pozícia Fyzický počet 
Prepočítaný 

počet 

Druh 

pracovného  

pomer 

Ak DPP a dohoda 

Ukončený k 

hospodárka 1 1 TPP  

administratívny 

zamestnanec, PaM 
1 0,6 TPP  

školník 1 1 TPP  

upratovačky 3 3 TPP  

účtovník 1 0,4 TPP  

Správca siete 1 0,32 DPP  

Správca – údržbár ihriska 1 1 TPP  

Upratovačka futbalových 
šatní 

1 0,5 TPP  

spolu 9 7,5 TPP  
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Údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 

Pracovná pozícia Fyzický počet Prepočítaný počet - úväzky 

vedúca ŠJ 1 1 

hlavná kuchárka 1 1 

kuchárka 1 1 

prevádzkový zamestnanec 3 3 

spolu 6 6 

 

f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov: 

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:  

Kariérový 

stupeň 

Začínajúci 

pedagogický 

zamestnanec 

Samostatný 

pedagogický 

zamestnanec 

Pedagogický 

zamestnanec 

s 1. atestáciou 

Pedagogický 

zamestnanec 

s 2. atestáciou 

Asistent 

učiteľa 

Počet 3 15 18 6 5 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  0 

2.kvalifikačná skúška  0 

štúdium školského manažmentu  0 

špecializačné inovačné štúdium  2 

špecializačné kvalifikačné  1 

postgraduálne  0 

doplňujúce pedagogické  1 

vysokoškolské pedagogické  1 

vysokoškolské nepedagogické  0 

 

g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského 

zariadenia na verejnosti: 

Situácia: 
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Školstvo sa nachádza sa vo víre neustálych zmien. Nestálosť školského prostredia, 

rigídnosť na požiadavky pedagogických zamestnancov a neuveriteľný tlak vyvíjaný na 

kompetencie žiakov realizovaný v nevyhovujúcom materiálno-technickom prostredí je fakt 

s ktorým sa borí väčšina škôl v SR. Navrhované zmeny sa formujú podľa toho, ktorá skupina 

odborníkov má najväčší vplyv na legislatívny proces. Každá vládna garnitúra začína reformy 

bez nadväznosti na už zrealizované zmeny a školstvo sa borí v chaose, ktorý je 

nezrozumiteľný, nečitateľný a ťažko pochopiteľný aj pre aktérov výchovno-vzdelávacieho 

procesu. V celej tejto situácii je ešte závažný moment, ktorý je mementom celej EÚ a to je 

klesajúca demografická krivka, v ktorej Slovensko kopíruje nelichotivý prebiehajúci trend. 

Pochopiteľne, že medzi školami prebieha zápas o žiakov, škola sa nachádza v 

konkurenčnom prostredí a jej riadenie je o riadení zmien (dištančné vzdelávanie, 

improvizácia, krízový manažment, akčný plán), čo školu v školskom roku 2020/2021 priblížilo 

k fungovaniu korporátnych firiem.  

 

h) informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské 

zariadenie zapojené: 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

V školskom roku 2020/21 počet zaslaných/počet vybratých (úspešných) projektov/finančný 

zisk pre školu 

 

 

 

 

 

Realizovaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

Národný projekt Pomáhajúce 

profesie II v edukácii detí a 

žiakov 

áno 4,5 úväzku 

Moderná škola Žiadosť neschválená  

Čítame radi schválené 400,00 EUR 

Modernizácia školskej jedálne  Žiadosť neschválená  

Projekt ŽSR Žiadosť neschválená  

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika  
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Krátkodobé projekty  (do 2 rokov)                           

Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie 

Detský čin roka MŠVVaŠ SR trvá 

Škola bez alkoholu, drog a cigariet MŠVVaŠ SR trvá 

Škola podporujúca zdravie MŠVVaŠ SR trvá 

Bezpečná škola PZ SR trvá 

Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania patolog. javov v školskom. 

prostredí 

MŠVVaŠ SR trvá 

Triedim, triediš, triedime 
Slovenská agentúra životného 

prostredia 
trvá 

 

i) informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 

Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom 

zariadení:  

Kontrolná činnosť na škole v školskom roku 2020/2021:  

Okresná prokuratúra Košice II, previerka zachovávania stavu zákonnosti v postupe 

a rozhodovaní riaditeľa školy pri prijímaní detí na základné vzdelávanie podľa § 60 a §  31 

ods.1 s 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a ustanovení zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní. 

Preverované obdobie: od 01.01.2019 do 31.12.2019 

Previerka bola zameraná na preskúmanie dodržiavania konkrétnych ustanovení školského 

zákona a správneho poriadku v postupe  a rozhodovaní riaditeľa, a to konkrétne na 

preskúmanie: 

 či v konaní a rozhodovaní riaditeľa  školy o prijatí diťeťe na základné vzdelávanie boli 

splnené predpoklady upravené ustanovením § 60  ods.1 a ods. 2 školského zákona, 

 či v konaní o rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie boli 

splnené predpoklady upravené ustanovením § 31 ods. 1 a 2 školského zákona 

 či rozhodnutie riaditeľa školy obsahujú výroky a poučenie o ich náležitosti v súlade 

s ustanovením § 47 ods. 1, ods 2 a ods 4 správneho poriadku, 

 či rozhodnutia riaditeľa školy obsahujú náležitosti uvedené § 47 ods. 5 správneho 

poriadku, 
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 či sú rozhodnutia riaditeľa školy doručované v súlade s ustanovením § 24 správneho 

poriadku, s ohľadom na ustanovenie §28 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a či 

spisová dokumentácia obsahuje doručenky preukazujúce ich doručenie. 

Prokurátorskou previerkou bolo za preverované obdobie preskúmaných 47 rozhodnutí 

riaditeľa školy o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie a 42 rozhodnutí riaditeľa školy 

o prijatí dieťaťa v rámci prestupu. 

Výsledok previerky: Previerkou nebol zistený žiaden nedostatok týkajúci sa náležitostí 

písomného vyhotovenia rozhodnutí. Bolo zistené, že rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí 

dieťaťa na základné vzdelávanie, vydané podľa § 60 školského zákona, boli doručované 

obom zákonným zástupcom, pričom títo zvolili spôsob doručenia. 

 

Záver: Proces prijatia detí na základné vzdelávanie  a predložené rozhodnutia riaditeľa 

školy sú v súlade s platnou legislatívou. 

 

j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-

technických podmienkach školy alebo školského zariadenia: 

V škole boli využívané všetky učebne, okrem priestorov, ktoré sú v prenájme Súkromnou 

strednou športovou školou a okrem priestorov, ktoré sú po zatečení a nesprávnej 

rekonštrukcii strechy neschopné využívania. Okrem toho mali vyučujúci možnosť v rámci 

svojich hodín pracovať v náhradnej počítačovej učebni. Využívaná bola aj kultúrno-

spoločenská miestnosť..  

Žiaci mali možnosť po celý deň využívať internet v PC triede a učitelia majú možnosť 

pracovať s internetom v kabinetoch a zborovni.  

Od začiatku školského roka 2019/2020 sa dokončila prestavba telocviční školy a dali sa do 

užívania aj zrekonštruované šatne. Ich užívanie nebolo z hľadiska nepriaznivej 

epidemiologickej situácie dlhodobé. Uskutočnili sa stavebné úpravy interiéru školy. 

Vymaľovala sa chodba na poschodí školy. Počas roka sa v škole rekonštruovali aj podlahové 

plochy v 5 učebniach – 4 triedy na II. stupni a 1 trieda na I. stupni ZŠ. Došlo k výmene 

elektroinštalácie a osvetlenia v 7. triedach, kabinetoch a zborovni školy. Rovnako sa podarila 

výmena plastových okien na vrátnici školy a 3 kabinetoch. Veľké umelé ihrisko bolo 

v jesenných a jarných mesiacoch využívané na vyučovaní telesnej a športovej výchovy 

a pohybovej prípravy a hlavne pre rekreačnú a oddychovú činnosť žiakov školy a ŠKD.  
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Zabezpečenie školy učebnými pomôckami je naďalej na podpriemernej úrovni. Nedostatok 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa snažíme vykrývať za pomoci rodičov, 

sponzorov a zapájaním sa do rôznych projektov.  

V najbližšom období bude potrebné zamerať pozornosť na rekonštrukciu havarijného stavu 

odborných učební školy a revitalizáciu školského dvora. 

 

k) informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 

zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých 

má škola alebo školské zariadenie nedostatky. 

 

STEP analýza školského prostredia v Košiciach: 

Skupiny faktorov Faktory Prognózy vývoja (trendy) Predpokladaný dopad 

na našu školu 

Sociálne 

Vývoj 

demografickej 

krivky v meste 

Košice 

Demografický vývoj bude v 

období najbližších rokov 

jednoznačne determinovaný 

starnutím populácie, ktoré je 

výsledkom predovšetkým 

populačných vĺn v minulosti  a 

meniaceho sa rodinného 

správania sa populácie, nízkou 

fertilitou, predlžovaním dĺžky 

ľudského života v súčasnosti. 

 

Dopad: vysoký 

Demografický vývoj 

v meste Košice je 

mierne klesajúci. 

Prognóza: možnosť 

upriamiť pozornosť na 

získavanie žiakov  

vďaka mobilite 

rodičov.  (pracujúcich 

v KE) 

V kraji je bežné 

dochádzanie do 

zamestnania.  

Vývoj 

nezamestna-

nosti v meste 

Košice 

V Košickom kraji je značne 

vysoká miera evidovanej 

nezamestnanosti 8,11%. 

Vývoj regionálneho HDP 

vykazuje vysokú citlivosť na 

hospodársku situáciu najväčších 

zamestnávateľov, ako i na prílev 

významných, najmä 

zahraničných investícií. 

 

Dopad: stredný  

Obyvatelia regiónu 

pracujú najmä v týchto 

odvetviach: priemyselná 

výroba, obchod, 

školstvo, verejná 

správa, doprava 

a telekomunikácie, IT, 

zdravotníctvo. 

 Prognóza: Vývoj 

v priemyselnej oblasti 

je značne ohrozený, 

príležitosť v regióne 

z ktorého môže škola 

čerpať je IT segment. 
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Všeobecné 

očakávania 

úrovne edukácie 

Štát garantuje samosprávam 

príjem 90 %  výšky 

celonárodného priemeru. 

Dopad : vysoký 

Prognóza: Štátna 

politika vo vzťahu k 

deťom a mládeži sa 

realizuje aj 

prostredníctvom 

opatrení 

samosprávnych 

orgánov, krajov, miest 

a obcí, ktoré 

vykonávajú politiku 

najbližšie k deťom a 

mládeži. 

Sociálny status 

učiteľov 

Dopad: stredne vysoký Prognóza: zlepšenie 

postavenia učiteľov 

ako centrálneho prvku 

kvality vzdelávania, 

vrátane vyššieho 

dôrazu na praktickú 

prípravu budúcich 

učiteľov priamo 

v škole.  Zvýšenie 

tarifných miezd . 

Životné hodnoty 

obyvateľov 

mesta Košice 

Mesto Košice má evidentný 

inovačný potenciál. 

Dopad: vysoký 

V Košickom kraji sú 

zastúpené všetky 

organizácie tak verejnej 

správy, univerzitného a 

akademického 

prostredia, ako i 

súkromné výskumné 

ústavy a samotné 

inovatívne firmy, ktoré 

spolu vytvárajú kvalitný 

inovačný ekosystém 

európskeho významu 

Prognóza : príležitosti  

Technologické 

Vývoj 

technológie 

v odbornom 

vzdelávaní 

Dopad: vysoký Forecast na % HDP SR 

na edukáciu 

Prognóza: zlá 

Dištančné 

vzdelávanie 

Dopad: vysoký Súvisí s IK vybavením 

škôl, edukáciou pedag. 

zamestnancov v oblasti 

IK. 

IK  nové 

technologické 

aktivity 

Dopad: vysoký Forecast na % HDP SR 

na edukáciu 

Prognóza: pozitívna 
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 v regióne − rozvoj kultúry a 

kreatívneho priemyslu 

pomocou digitálnych 

technológií  

− úspešná integrácia 

umenia a médií pre 

zlepšenie kvality života 

 − nárast elektronických 

foriem hľadajúcich 

aktívne zapojenie 

občianskej spoločnosti. 

Tvorba projektov 

na získanie IK 

vybavenia 

Dopad: vysoký Prognóza: v oblasti 

prepojenia 

vzdelávania medzi 

jednotlivými stupňami 

škôl a podnikateľským 

IK prostredím v meste 

Košice.  

-veľká príležitosť 

Ekonomické 

% HDP EU na 

edukáciu 

Európske vlády priemerne 

financujú školstvo výdavkami v 

objeme približne päť percent 

hrubého domáceho produktu. 

Najviac na školstvo z verejných 

rozpočtov prispievajú severské 

štáty. V Dánsku, vo Fínsku a v 

Švédsku je to 7 až 8 percent 

HDP ročne. 

Dopad na moju školu: minimálny 

Ak by vláda SR 

kopírovala vývoj  

financovania školstva 

EU  a túto ekonomickú 

prognózu aplikovala aj 

v Košickom regióne 

prognóza by bola 

veľmi priaznivá. 

% HDP SR na 

edukáciu 

Vyvíja sa z HDP EU – 8% a HDP 

SR – 1,6 % 

Štatistický úrad SR uverejnil 

rýchly odhad HDP za prvý 

štvrťrok 2020. Oproti prvému 

kvartálu 2019 bol zaznamenaný 

prepad HDP o 3,9 % !!! (v 

stálych cenách sezónne 

neočistený), resp. o 4,1 % 

 

-dopad na školu: vysoký 

-zlá predpoveď na všetky oblasti  

 

 

Slovenské domácnosti 

minú ročne na 

vzdelávanie asi 1,6 

percenta svojich 

výdavkov, čím sa v 

rámci Európskej únie 

zaraďujú k miernemu 

nadpriemeru. V štátoch 

EÚ tvoria totiž 1,1 

percenta ročných 

výdavkov. Podiel týchto 

výdavkov je na 

Slovensku v poslednej 

dekáde relatívne 

stabilný, respektíve 

rastie len nepatrne. K 

výraznejšiemu zlomu a 

skokovému zvýšeniu 
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došlo naposledy v 

úvode tisícročia.  

Prognóza v našej 

škole: škola kopíruje 

trend vývoja v SR 

v oblasti školstva. 

Ekonomický 

profil regiónu 

 Oproti prvému kvartálu 2019 bol 

zaznamenaný prepad HDP o 3,9 

% - región kopíruje  vývoj HDP 

V SR. 

Vývoj regionálneho HDP 

vykazuje vysokú citlivosť na 

hospodársku situáciu najväčších 

zamestnávateľov, ako i na prílev 

významných, najmä 

zahraničných investícií. 

 

Dopad: vysoký 

Financovanie 

základných a stredných 

škôl je pokryté z 57 % 

štátnymi prostriedkami a 

z 43 % prostriedkami 

samosprávy. 

Prostriedky samosprávy 

pochádzajú z dane z 

príjmov, ktorá sa 

pohybuje medzi 16 až 

21 %. Mesto Košice ako 

bohatšia  samospráva s 

obyvateľstvom s vyššími 

príjmami generuje viac 

finančných prostriedkov. 

Prognóza: viac 

možností na získanie  

financií na 

poskytovanie 

vzdelávacích a 

sociálnych programov 

Daňová politika Dopad na moju školu: 

konštantný- rovnaký pre všetky 

školy v SR 

Každý TPP 

zamestnanec v roku 

2020 platí nasledovné 

odvody do Sociálnej 

poisťovne: na 

nemocenské poistenie: 

vo výške 1,4 % 

z vymeriavacieho 

základu, na starobné 

poistenie: vo výške 4 % 

z vymeriavacieho 

základu , na invalidné 

poistenie:  vo výške 3 % 

z vymeriavacieho 

základu , na poistenie 

v nezamestnanosti: vo 

výške 1 % 

z vymeriavacieho 

základu. 

Prognóza: škola 

kopíruje vývoj trendu 
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odvodovej politiky 

daný zákonom 

Výška inflácie Dopad : vysoký Prognóza: kopíruje 

vývoj svetového 

a následne EU trhu, 

vyvíja sa od možnosti 

exportu 

Možnosti 

čerpania 

finančných 

prostriedkov 

z EU v regióne 

Predseda Európskej rady Charles 

Michel navrhol znížiť objem 

budúceho sedemročného 

rozpočtu Európskej únie o 20 

miliárd eur. 

Dopad : vysoký 

Prognóza: zlá, je nutné 

využiť každú grantovú 

schému, ktorá bude 

k dispozícii. 

Politické 

Priority vlády SR Stabilizácia ekonomického 

prostredia, stabilizácia 

priemyselnej výroby ( Corona 

kríza EU) 

Dopad : vysoký 

Pred vstupom SR do EÚ 

dosiahli tržby priemyslu 

z predaja tovarov v 

bežných cenách 44,2 

mld. €, v roku 2018 činili 

99,6 mld. €. Výkonnosť 

priemyslu v roku 2018 

bola teda viac ako 

dvakrát vyššia ako v 

roku 2003. 

Edukačná 

politika vlády 

Dopad : vysoký Investície do 

vzdelávania sú jedným z 

kľúčových predpokladov 

pre rozvoj znalostnej 

ekonomiky a inovácií, 

ktoré zvyčajne dokážu 

vytvárať i vyššiu pridanú 

hodnotu. 

Prognóza: pozitívny 

rast a vývoj 

Postavenie  

a kompetencie 

VUC a 

samosprávy 

Dopad: vysoký V súčasnosti je 

základným nedostatkom 

skutočnosť, že 

samosprávne kraje 

nedisponujú žiadnymi 

ekonomickými 

a regulačnými nástrojmi, 

teda kompetenciami, 

ktorými by mohli reálne 

vplývať na integrovaný 

rozvoj kraja. Prognóza: 

Kraje by  mali žiadať 

posilnenie 
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kompetencií v oblasti 

regionálneho rozvoja, 

eurofondov,  

cestovného ruchu, 

životného prostredia, 

v oblasti prepojenia 

vzdelávania medzi 

jednotlivými stupňami 

škôl a podnikateľským 

prostredím, konkrétne 

v oblasti 

zamestnanosti. 

Legislatívne 

predpisy 

v oblasti školstva 

Dopad : vysoký Prognóza: Neustále 

meniaca sa legislatíva 

kopíruje požiadavky 

zo strany legislatívy 

EU v snahe priblížiť sa 

ku stavu školstva 

severských krajín. 

Priority regiónu 

vo vzdelávaní 

PROGRAM ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA MESTA 

KOŠICE NA ROKY 2016 – 2020  

Koncepcia práce s mládežou 

Dopad : vysoký 

Vytvoriť fungujúci 

ucelený systém 

environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a 

osvety v rezorte 

životného prostredia, so 

zameraním na rôzne 

cieľové skupiny a s 

využitím inovatívnych 

nástrojov pri zachovaní 

princípov udržateľného 

rozvoja 

Prognóza: pozitívna 

Ochrana 

životného 

prostredia v 

regióne 

Dopad. vysoký Prognóza: Úroveň 

vytriedenia 

komunálnych odpadov v 

meste Košice za rok 

2019 je 46,14%,  vývoj 

na škole očakávam 

veľmi pozitívny. 

 

Dobré výsledky : 

 Adaptabilita pedagógov na prechod na dištančné vzdelávanie, fungovanie kombinovanej 

formy vzdelávania. 

 Celoročná aktívna účasť na olympiádach, súťažiach, projektoch (literárne, matematické, 

výtvarné, športové, recitačné, ľudské práva). 
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 Škola rodinného typu – priaznivá klíma na škole  

 Rozbehnutie fungovania inkluzívneho tímu na škole. 

 Otvorenie športových tried na škole (rozvíjanie športového potenciálu žiakov, 

reprezentácia školy na športových podujatiach v rámci kraja a aj v rámci SR ). 

 Prezentácia školy formou Dňa otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov 1x počas 

školského roka. 

 Celoročná silná univerzálna prevencia (podujatia, besedy, kino, aktívna spolupráca 

s CPPPaP). 

 Inkluzívne prostredie školy z hľadiska prístupu a percepcie vnímania špeciálnych potrieb 

žiakov zo strany pedagogických zamestnancov.  

 Tradícia organizovania rôznych podujatí – organizovanie tematických tvorivých dielní, 

pasovačka prvákov, vianočná besiedka, šarkaniáda, karneval, literárne podujatia.  

 Odbornosť pedagogického zboru, ktorý je zodpovedný, kreatívny, voči žiakom a rodičom 

ústretový, empatický, komunikatívny, s dobrými interaktívnymi vzťahmi. 

 Prezentácia žiakov na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných školou, MMK, 

OÚ a inými organizáciami mesta Košice. 

 Zanietený kolektív pedagógov. 

 Samostatne tvoriví učitelia, výroba pracovných listov, učebných materiálov a pomôcok na 

vyučovanie. 

 Spolupráca s priľahlými materskými školami  

 Dobré vzťahy v kolektíve, ochota si pomôcť, výmena skúseností, vzájomné hospitácie. 

 Otvorenosť učiteľov spolupracovať s rodičmi, každodenne formou Edupage, a aj osobným 

kontaktom (konzultačné hodiny). 

 Kvalitná krúžková činnosť, široká ponuka na rozvoj celostného potenciálu žiaka. 

(športové, jazykové, umelecké). 

Materiálne vybavenie 

 2 x telocvičňa 

 tanečná miestnosť 

 dostupnosť futbalového ihriska s umelou trávou 

Pedagogický proces  

 Starostlivosť o žiakov so ŠVVP – individuálny prístup.  

 Inkluzívny tým na škole 
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 Organizovanie vzdelávacích podujatí s pracovníkmi regionálneho úradu, civilnej ochrany, 

záchranárov a polície. 

 Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy.  

 Výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka. 

 Tvorba a realizácia projektov. 

 Úspešné zvládnutie  výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

1.polrok 2020/2021 

Od 16. 10. 2020 do 22. 10. 2020 na základe rozhodnutia RUVZ bolo nariadené dištančné 

vzdelávanie z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie - riziko prenosu infekčného ochorenia 

COVID – 19.  

23. 10. 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol, o mimoriadnom 

prerušení školského vyučovania s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania. 

Priebeh vyučovania: 

I. stupeň: 

Dištančné vzdelávanie: od 16. októbra do 29.10.2020, podľa redukovaného rozvrhu. 

Prezenčné vzdelávanie: od 3.11.2020 do 18.12.2020. 

Dištančné vzdelávanie: od 11.1.2021 do 31.1.2021, podľa redukovaného rozvrhu. 

Prezenčné vyučovanie pre detí rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: od 11.1.2021 do 

31.1.2021, zabezpečované vychovávateľkami ŠKD a asistentkami učiteľa. 

 

 

 

II. stupeň: 

Od 16. októbra 2020 do 31. januára 2021 prebiehalo v škole vyučovanie dištančným 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.  

Od 20. októbra 2020 do 31. januára 2021 prebiehalo dištančné vyučovanie podľa nového 

rozvrhu na základe redukcie učiva. 

2.  polrok 2020/2021 

Priebeh vyučovania: 

I. stupeň: 

Dištančné vzdelávanie: od 1.2.2021 do 19.2.2021, podľa redukovaného rozvrhu. ŠKD 

zabezpečená pre žiakov rodičov kritickej infraštruktúry. 
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Prezenčné vzdelávanie: od 22.2.2021 pre žiakov, ktorých rodičia pracovali prezenčne, 

paralelne s dištančným vzdelávaním pre žiakov, ktorých rodičia nepracovali prezenčne. 

Prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov od 12.4.2021 

Dištančné vzdelávanie pre triedy v karanténe. 

II. stupeň: 

Dištančné vzdelávanie : od 1.2. 2021 do 16.4. 2021, podľa redukovaného rozvrhu. 

Prezenčné vzdelávanie pre 8. a 9. ročník od 19.4.2021, 5. až 7. ročník pokračovali 

v dištančnom vzdelávaní. 

Prezenčné vzdelávanie pre celý II. stupeň od 26.4.2021. 

Adaptačné obdobie pre 8. a 9 ročník od 19.4.2021 do 30.4.2021 

Adaptačné obdobie pre 5. až  7. ročník od 26.4.2021 do 7.5.2021. 

 

Slabé stránky školy: 

Ľudský potenciál 

 Slabá adaptabilita školského prostredia, slabé digitálne zručnosti pedag. zamestnancov, 

slabé a zastaralé digitálne vybavenie školy. 

Materiálne vybavenie 

 Vonkajší vzhľad školy: strecha budovy školy – zlá rekonštrukcia, nezateplenie budovy 

školy, stará fasáda, staré rozvody. 

 Nepostačujúci počet didaktickej techniky pre pedagógov. 

 Nedostatočný počet interaktívnych tabúľ, potreba obnovy zastaraných softvérov. 

 Nutnosť modernizácie odborných učební. 

 Problémy s opotrebovaným majetkom školy (triedy II. stupňa ZŠ, lavice, stoličky, tabule, 

školský nábytok, pomôcky...). 

 Zastaralé vybavenie miestností pre učiteľov.  

 Neexistencia školskej knižnice. 

 Neexistencia relaxačného kútika pre žiakov školy. 

 Chýbajúce vybavenie školského dvora pre žiakov počas pobytu vonku v ŠKD. 

 Nemožnosť využitia učební z dôvodu poškodenia strechy: 

     jazyková učebňa 

     učebňa biológie  

     učebňa fyziky a chémie 

     IKT učebňa 
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Pedagogický proces  

 Zastarané učebnice. 

 Chýbajúci elektronické učebnice. 

 Nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie dostatočného objemu kvalitných 

učebníc. 

. 

 

 (3) 

 

a) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 2 3 2 2 1 2 2 1 1 16 

počet žiakov 28 49 34 38 31 34 33 16 10 273 

začlenení žiaci 
 

1 5 4 2 7 6 3 
 

28 

 

b) počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, 

v ktorom sa správa vypracúva: 

Počet zapisaných prvákov k 30.06.2021 

  chlapci dievčatá Odložená školská dochádzka 

prihlásení 20 15 1 

 

c) počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej 

škole: 

d) počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole: 

  Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 3 0 1 9 
   

13 

prijatí 2 0 1 9 
   

12 

f) výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: 

Klasifikácia tried v školskom roku 2020/2021: 

Trieda ANJ BIO DEJ DOV ETV FYZ GEG HUV CHE INF MAT NBV OBN PVC PDA 
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I.A 
               

I.B 
               

II.A 1 
         

1 
    

II.B 1 
         

1,07 
    

II.C 1 
         

1 
    

III.A 1,17 
         

1,5 
   

1,56 

III.B 1,07 
         

1,13 
   

1,07 

IV.A 1,39 
         

1,5 
   

1,22 

IV.B 1 
         

1,25 
   

1,31 

V.A 1,1 1,62 1,41 
   

1,48 
   

1,45 
    

VI.A 1,42 2 1,86 
  

1,79 1,86 
   

2,14 
 

1,57 
  

VI.S 1,56 2,17 2,28 
  

2,06 2,17 
   

2,17 
 

1,11 
  

VII.A 1,76 1,94 1,94 
  

2,12 1,71 
 

1,71 
 

2,29 
 

1,35 
  

VII.S 1,4 2,47 2,07 
  

2 2,27 
 

2 
 

2,27 
 

1,87 
  

VIII.A 1,5 1,88 2 
  

2,19 2,19 
 

2,5 
 

2,56 
 

2,44 
  

IX.A 1,6 2,6 2,8 
  

2,2 2,5 
 

2,7 
 

3,1 
 

2,8 
  

 

Trieda PVO SJL Spr SJA SRL THD TSV THF VLA VYV 

I.A 
          

I.B 
          

II.A 1,06 1,06 1 
       

II.B 1 1,07 1 
       

II.C 1 1 1 1 
      

III.A 
 

1,56 1 
     

1,56 
 

III.B 
 

1,13 1 
     

1,07 
 

IV.A 
 

1,61 1 
     

1,33 
 

IV.B 
 

1,44 1 
     

1,38 
 

V.A 
 

1,59 1 
       

VI.A 
 

2,21 1 
  

1,29 
    

VI.S 
 

2,39 1,11 
       

VII.A 
 

2,24 1 1,53 
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VII.S 
 

2,4 1 1,67 
      

VIII.A 
 

2,31 1 1,75 
      

IX.A 
 

3 1 1,5 
      

 

Prospech žiakov v školskom roku 2020/2021: 

Prospech žiakov: 

Žiaci 1. ročníka hodnotení slovne 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 13 13 0 0 

I.B 14 13 0 1 

II.A 17 17 0 0 

II.B 16 16 0 0 

II.C 14 13 0 1 

III.A 18 18 0 0 

III.B 15 15 0 0 

IV.A 20 18 0 1 

IV.B 17 17 0 0 

V.A 31 29 0 2 

VI.A 15 14 0 1 

VI.S 19 18 0 1 

VII.A 17 16 0 1 

VII.S 15 15 0 0 

VIII.A 16 16 0 0 

IX.A 10 9 1 0 
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 (5)  

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
a)      

rok 

dotácia zo štátneho rozpočtu 

na žiaka ( normatív) 
dotácia z rozpočtu 

zriaďovateľa 

príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči 
žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

Výška 

normatívu 
na stránke 

MŠ SR 

  
Pridelený 

rozpočet/Skutočné 
čerpanie -% 

  

Výška Výška 

2019   473 568 149 247,07 6 495 

2020 289 765 642 591 86 559 3 421 

2021         
 
b)  Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy boli vo výške v roku: 

2019: 4 730 €             z toho:             dohody a odvody = 4 730 € 
                                                                 prevádzkové náklady =  0  € 
2020: 5 216 €             z toho:             dohody a odvody = 669  € 
                                                                 prevádzkové náklady =  4 547  € 

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

2019: príjmy: 
Nájmy: 5 892 €                       poplatky ŠKD: 6 495 €           dobropisy: 2 022,72 € 
2020: príjmy: 
Nájmy: 10 463 €                  poplatky ŠKD: 8 504 €           dobropisy: 1 732 € 

                             2020 k 30. 06. 2021: príjmy: 

Nájmy: 542 €                  poplatky ŠKD: 3 934 €           dobropisy: 1 136 € 

  

d)    iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: .................... €, 
  
e)    záväzky za rok:  
2017: 12 085,44 € 
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2018: 8 810,26 € 
2019: 0 €   
 2020: 9 280 €  

 

 

 

 

 

b) informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, 

ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase: 

 

Súťaže MZ -  1.- 4.ročník. 

Všetkovedko – Mgr. Gabriela Jurčová 

počet súťažiacich 17 

Všetkovedko – Mia Köver 2.C, Erik Seman 2.C, Ondrej Mrážik 3.A, Maxim Marciňak 4.B 

Všetkovedkovi učni 13 žiakov –  

2. ročník: - Grodný, Rozmuš, Papaj, Varga, Vrecenárová,  

3. ročník – Papinčáková, Stoláriková, Hubičáková, Bacsová, Bottliková,  

4. ročník – Vrecenár, Veselá, Miľková 

Pytagoriáda  

Školské kolo 22 súťažiacich z toho 6 úspešní 

Kategória P 3: Ondrej Mrážik 3.A, Diana Papinčáková 3.A, Liliana Kažíková 3.A, Sofia 

Mihalovičová 3.B  

Kategória P 4: Maxim Marciňak 4.B 

Obvodné kolo 6 súťažiacich z toho 5 úspešní 

Kategória P3: 4. miesto Ondrej Mrážik 3.A, 7. – 9. miesto Sofia Mihalovičová 3.B, Liliana 

Kažíková 3.A, 26. miesto,  

Kategória P4: 6. – 7. miesto Maxim Marciňak 4.B, 20. – 21. miesto Aneta Petriláková 4.B 

 

Matematický Klokan  

počet súťažiacich 22, úspešní riešitelia 5 žiakov 

Úspešní riešitelia:  

2. ročník: Šimon Grodný 2.A, Mathias Matta 2.C,  

3. ročník: Diana Papinčáková 3.A, Ondrej Mrážik 3.A,  
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4. ročník: Maxim Marciňak 4.B 

Účastnícky diplom 17 žiakov:  

1. ročník: Mateszová, Štegena, Šuster, Papáč, Bajajová, Kažík, Greškovič, Gužík 

2. ročník: Lorková,  

3. ročník: Stoláriková, Angyal, Kažíková, Papáčová, O. Rosenberger, Imrich 

4. ročník: Veselá, Petriláková 

Maksík  

Celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ  

počet súťažiacich 4, všetci z 3. ročníka 

Ondrej Mrážik 3.A, Dominika Hvizdošová 3.A, Liliana Kažíková 3.A, Otto Rosenberger 3.B 

Ypsilon – slovina je hra  

počet súťažiacich 30 Úspešnosť 100% - 85%  

V kategórii 20 – 50 súťažiacich sa škola umiestnila na 6. mieste na Slovensku 

1. ročník: Hvizdoš (100%), Kažík (100%), Štegena (100%), Greškovič (100%), Bajajová 

(99%), Mateszová (98%), Veľkova (98%), Gužík (97%), Mikluš (97%), Kováčová (97%), 

Šturmanová (97%),  Hosová (96%), Orth (94%), Petrašová (93%), Kubín (90%), Bacso 

(89%), Odzgaň (87%), Ungvarský (86%), Angelovič (84%) 

2. ročník: Seman (98%), Costas Dovris (98%), Vrecenárová (98%) 

3. ročník: Hvizdošová (91%), Hubičáková (89%), Mrážik (89%), Stoláriková (87%), 

Papinčáková (84%) 

4. Ročník: Marciňak (96%), Miľková (88%), Veselá 85%) 

Englishstar  

počet súťažiacich 43, 1. stupeň - 33 žiakov, 2. stupeň - 10 žiakov 

Výsledky budú zverejnené koncom júla/2021 

 

VYHODNOTENIE PREDMETOVÝCH OLYMPIÁD, POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ II. stupeň  

PK – Jazyk a komunikácia.  

Vedúca: Mgr. Lenka Stehlíková Džavoronková 

1. Šaliansky Maťko –  nekonal sa vzhľadom na pandémia COVID - 19 

2. Hviezdoslavov Kubín –  nekonal sa vzhľadom na pandémia COVID - 19 

3. Literárne Košice Jána Štiavnického – celoslovenské kolo -  E. Svatošová (6.S) – bez 

umiestnenia 

4. InfoVoda – celoslovenské kolo – V. Rozmušová (7.A), N. Vaľová (7.A) – bez umiestnenia 

5. Medziriadky – celoslovesnké kolo – V. Rozmušová (7.A) – bez umiestnenia 
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6. Olympiáda v anglickom jazyku –  okresné kolo – V. Štefančíková – bez umiestneni                                                                                         

7.  Keď si vymýšľam – celoslovenské kolo – J. A. Cordova Belduma (9.A) – 2. miesto v 3. 

kategórii, K. Uhrínová (7.A) – bez umiestnenia, N. Fiske (6.A) – bez umiestnenia   

8. Strašidelný príbeh – celoslovenské kolo – N. Fiske (6.A), N. Vaľová (7.A), K. Uhrínová  

9. English Star - L. Biliková (5.A), R. Futáš (5.A), L. Marcinová (5.A), L. Mrážik (5.A), 

A. Rosenberger  (5.A), V. Štefančíková (8.A), K. Šturmanová (8.A) – výsledky koncom júla 

 

PK – Matematika a práca s informáciami 

Vedúca: Mgr. Zuzana Masarovičová  

1. Matematická olympiáda – Mgr. Zuzana Masarovičová   

Školské kolo 

Kategória Z5: V. Papinčák (5.A) – úspešný riešiteľ, D. Wantruba (5.A) – úspešný riešiteľ, 

N. Žatkovičová (5.A) – neúspešný riešiteľ 

Kategória Z6: B. Halasová (6.A) – neúspešný riešiteľ, V. Zdravecký (6.S) – úspešný riešiteľ  

Obvodné kolo 

Z5: V. Papinčák, D. Wantruba (5.A) – neúspešní riešitelia 

Z6: V. Zdravecký (6.S) – nezúčastnil sa 

2. Pytagoriáda –  RNDr. Ingrid Hricová  

Školské kolo: 

Kategória P5: L. Mrážik – 24 b., N. Žatkovičová – 20 b., S. Švedová – 10 b., D. Wantruba – 9 

b. (všetci 5.A) 

Kategória P6: B. Halasová (6A) – 20 b., V. Zdravecký (6.S) – 19 b., M. Demčák (6.S) – 12 b. 

Kategória P7: E. Rosenbergerová (7.S) – 14 b., P. Hromčo (7.A) – 12 b. 

Kategória P8: V. Štefančíková (8.A) – 11 b. 

Obvodné kolo 

Úspešní riešitelia:  

P5: L. Mrážik – 20 b., N. Žatkovičová – 16 b., S. Švedová – 13 b. 

P6: V. Zdravecký – 17 b. 

P8: V. Štefančíková – 18 b. 

3. Matematický klokan – RNDr. Ingrid Hricová  

Medzinárodná súťaž organizovaná EXAM testing  - prihlásení 5 žiaci, súťažilo sa  online – L. 

Mrážik, V. Papinčák, A. Rosenberger (5.A), V. Zdravecký (6.S), E. Rosenbergerová (7.S) 

4. EXPERTgeniality show – RNDr. Ingrid Hricová 

Celoslovenská súťaž organizovaná Exam testing – prihlásených 12 žiakov. 
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PK – Človek a príroda.  

Vedúca: RNDr. Ingrid Hricová  

1. Biologická olympiáda – RNDr. Ingrid Hricová  

Okresné kolo 

Kategória C: V. Štefančíková – 7. m., K. Šturmanová – 8. m (obe 8.A) – úspešné riešiteľky     

Kategória E odbor zoológia: V. Štefančíková – 5. m., K. Šturmanová – 6. m – úspešné 

riešiteľky     

 

PK – Človek a spoločnosť.  

Vedúca: Mgr. Celestína Jokeľová  

1. Dejepisná olympiáda – Mgr. Jokeľová C.  

Školské kolo 

Kat .E: Halasová Bibiána (6.A) – 1. miesto, Šinglár Marek (6.A) – 2. miesto 

Kat. F: Rosenbergerová Ella(7.S) – 1. miesto, Lavušová Ema (7.S) – 2. miesto 

Okresné kolo 

Kat. E: Halasová Bibiána (6.A) – 11. miesto      

Kat. F: Lavušová Ema (7.S) – 12. miesto      

2. Geografická olympiáda – Mgr. Grácová D.   

Školské kolo 

Kat. E: Jose Andres Cordova Belduma (9.A) – úspešný riešiteľ 

Kat. F: Bibiana Halasová (6.A), Ella Rosenbergerová (7.S), Filip Czéhmester (7.A), Nátália 

Vaľová (7.A) 

Kat. G: Lukáš Mrážik, Šimon Varga, Maxim Vrábeľ, Natália Žatkovičová (všetci 5.A) 

Okresné kolo 

Kat. E: Jose Andres Cordova Belduma (9.A) – úspešný riešiteľ – 17.miesto 

Kat. F: Bibiana Halasová (6.A) – úspešný riešiteľ – 20.miesto, Ella Rosenbergerová (7.S) – 

neúspešný riešiteľ – 26.miesto, Filip Czéhmester (7.A) – neúspešný riešiteľ – 27.miesto 

Kat. G – Lukáš Mrážik (5.A) – úspešný riešiteľ – 12.miesto  

 

 

PK – Človek a hodnoty. Umenie a kultúra. Zdravie a pohyb.  

Vedúca: Ing. Oľga Hersteková 

1. Najkrajší sen – Ing. Hersteková O. 

Výtvarná súťaž  CVČ –  bez umiestnenia      
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Ďalšie aktivity školy: 

P. č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1 Kooperujeme na FB stránke školy žiaci ZŠ a rodičia  

2 Spolu tvoríme školskú knižnicu žiaci ZŠ a rodičia  

3 Karneval  žiaci ZŠ  

4 Výchovné koncerty (Kyberšikana, šikana)  žiaci ZŠ  

5 Športový deň MČ - Juh žiaci ZŠ  

6 Akadémia ŠKD žiaci ZŠ  

7 Pasovačka prvákov žiaci ZŠ  

8 Vianočné trhy /rodičia, zamestnanci/ 

žiaci ZŠ,  rodičia a 

verejnosť 

 

9 Športový deň – aktivita ŠKD žiaci ZŠ  

10 Týždeň boja proti rasizmu  žiaci ZŠ  

11 Zber papiera žiaci ZŠ  

12 Záložka do knihy spája školy žiaci ZŠ  

13 Tvorivé aktivity pre deti MŠ žiaci MŠ  

14  Lyžiarsky výcvik žiaci ZŠ  

15 Beseda stredisko ľudských práv žiaci ZŠ  

16 Vianočné besiedky pre rodičov – I. stupeň 

žiaci ZŠ, rodičia a 

verejnosť 

 

17 Šarkaniáda žiaci ŠKD  

18 Deň zdravej výživy – ochutnávka, súťaže, prezentácia  žiaci ZŠ  

19 Predmetové olympiády školské a okresné kolá žiaci ZŠ  

20 Prednášky o psíkoch – útulok KE  žiaci ZŠ/učitelia   

21 Testovanie KOMPARO  - 4., 8., a 9. ročník žiaci ZŠ  

22 Zápis žiakov do 1. roč. - elektronicky žiaci MŠ  

23 Najkrajšia tekvička žiaci ZŠ  

24 Exkurzie s rôznym tematickým a obsahovým zameraním žiaci ZŠ  

25 Jesenné aranžovanie žiaci ZŠ  

26 Tanečná súťaž žiaci ZŠ  

27 Upratovanie areálu školy  žiakmi žiaci ZŠ  

28 Environmentálne aktivity – výroba darčekov z rec. pomôcok žiaci ZŠ  

29 Valentínska pošta žiaci ZŠ  

30 Besedy (policajti, lekári, hasiči, psychológ) žiaci ZŠ  

31 Vianočná pošta pre dôchodcov žiaci ZŠ  

32 Detský čin roka žiaci ZŠ  

33 Viem  čo zjem žiaci ZŠ  

34 Story telling - projekt učitelia  
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35 Prezentácie SŠ pre žiakov 9. ročníka - online žiaci ZŠ  

36 Dopravná výchova – návšteva detského dopravného ihriska žiaci ZŠ  

37 Športové súťaže – mesto Košice žiaci ZŠ  

38 

Literárne a výtvarné súťaže (Medzinárodná komiksová 

súťaž) žiaci ZŠ 

 

39 Matematický klokan, PYTAGORIÁDA žiaci ZŠ  

40 Prírodovedné súťaže žiaci ZŠ  

41 Púšťanie šarkanov ŠKD žiaci ZŠ, rodičia   

42 

Ako sa starať o zuby – vzdelávací projekt – Európsky deň 

ústneho zdravia žiaci ZŠ 

 

43 Dobšinského Košice - súťaž žiaci ZŠ  

44 Aktivita UP REVOLUTION TRAIN – Protidrogový vlak žiaci ZŠ  

45 

Deň otvorených dverí – návštevy žiakov na SŠ – online 

prehliadky žiaci ZŠ 

 

46 DOD – aktivity profesijnej orientácie, online prehliadky žiaci ZŠ  

47 Šaliansky Maťko - súťaž žiaci ZŠ  

48 Eko top film žiaci ZŠ  

49 Hovorme o jedle – literárna a výtvarná súťaž žiaci ZŠ  

50 Hviezdoslavov Kubín - súťaž žiaci ZŠ, učitelia  

51 Prvé sväté prijímanie žiakov školy žiaci ZŠ  

52 KOZMIX žiaci ZŠ  

53 Deň Zeme – online, súťažná aktivita na FB školy žiaci ZŠ, učitelia  

54 Deň otcov - dištančne žiaci ZŠ  

55 Rozlúčka s deviatakmi žiaci ZŠ  

56 Englishstar Žiaci ZŠ  

 

c) informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s 

rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, 

ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti 

alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo 

žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, 

výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia alebo 

ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia 

slobody: 
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Spolupráca s úradmi a organizáciami  

 dobrá spolupráca, 

 pravidelné zasadnutia, na ktoré sú prizývaní členovia vedenia školy, 

 vyjadruje sa k materiálom školy a ku chodu a činnosti školy. 

 

Organizácie Oblasť spolupráce (konkrétna aktivita) 

Eviana, n. o. Zber druhotných surovín 

CPPPaP, Zuzkin park 10, KE Aktivity v oblasti prevencie 

CVČ Orgovánová 5, KE Príprava súťaží, školská slávnostná akadémia 

Knižnica pre mládež mesta Košice 

Aktivity a súťaže organizované knižnicovu – 

besedy so spisovateľmi, vyučovacie hodiny 

v knižnice 

Kosit Exkurzia 

Krajské riaditeľstvo Hasičského azáchranného 

zboru 
Praktické ukážky 

Mesto Košice Mesto Košice deťom, Deň učiteľov, plávanie 

MŠ Miškovecká 20, KE 
Návšteva detí z MŠ v 1. ročníku (podľa 

harmonogramu spolupráce) 

NÚCEM – e-testovanie 
Príprava a organizácia testovania testovacích 

zošitov 

Športovo-zábavný areál MČ Košice – Juh  Dopravná výchova 

Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska 
Účasť na zbierke Biela pastelka a informovanosť 

žiakov o problémoch nevidiacich 

UPJŠ (FF, PrF) 
Cvičná škola – priebežná a súvislá pedagogická 

prax študentov 

Základná škola, Družicová 4, KE Plavecký výcvik 

FCKošice, Fk Florko, Košice  

CVČ Domino  

Verejná knižnica Jána Boccatia, KE  

Mestská polícia, PZ SR, HaZZ, FNsP  

Tanečná škola METEOR  

MPC Vzdelávanie pedagógov 

Slovenská agentúra životného prostredia  

UNICEF Škola priateľská k deťom 

Talentída  

Matica slovenská  
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škola – CPPPaP, CŠPP  

Spolupráca s CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a CŠPP Bocatiova 1, Košice  

 pre koordinátorov prevencie – stretnutia s odborníkmi, 

 schránka detskej dôvery, kde majú žiaci možnosť napísať a zdôveriť sa so svojimi 

problémami, 

 vyšetrenia a poradenstvo, 

 aktivity v oblasti prevencie, 

 v oblasti prevencie v spolupráci s CPPPaP sme v tomto školskom roku zrealizovali  

 ( realizované prezenčne a dištančne):  

- beseda o rizikách virtuálneho prostredia - kyberšikana, závislosť na internete a 

mobile, ochrana osobných údajov vo virtuálnom prostredí - trolling, grooming, 

fleming, diskusia, prezentácia skúseností žiakov na danú tému, 

- prevencia závislostí, 

- beseda o závislostiach - látkové, nelátkové (návykové správanie), rizikovosť 

užívania návykových látok a závislostného správania, 

 riešenia školských problémov, 

 možnosti kompenzačných cvičení v domácom prostredí, 

 odporúčané vyšetrenia v CŠPP, 

 pravidelná činnosť formou individuálnych stretnutí so žiakmi, 

 reedukácia žiakov s VPU rôznou formou, 

 splývavé čítanie, 

 rozvoj špecifických funkcií, 

 cvičenia zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky. 

 

Škola v prírode, lyžiarsky kurz, školské výlety, exkurzie – nerealizovala sa,  

 

d) iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské 

zariadenie podstatné: 

 

Analýza súčasného stavu ZŠ Užhorodská 39, Košice: 

 

Marketingové aktivity školy:  

 vypracovanie novej koncepcie školy,  

 zmena loga školy, 
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  vytvorenie novej webovej stránky školy  

  vytvorenie Fb stránky školy, 

 prechod na dištančné vzdelávanie  

  prechod školy na ETK a edupage prinieslo svoje ovocie v školskom už v šk. roku 

roku 2019/2020, keď sa nám podarilo zlomiť klesajúci záujem žiakov o štúdium na 

našej škole aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, narastajúci trend sa nám 

podarilo udržať a aj mierne navýšiť, keď preradenie žiaka na inú školu z dôvodu 

vývoja nepriaznivej epidemiologickej situácie bolo skoro nerealizovateľné.  

Úroveň vyučovacieho procesu a klímu, v ktorej vzdelávanie prebieha považujem za 

absolútnu prioritu v rámci školského vzdelávania. Aj v tomto školskom roku sme zabezpečili 

kvalitný výchovno-vzdelávací proces vo všetkých vyučovacích predmetoch s využitím 

efektívnych foriem a metód práce, inovatívnych metodík za podpory využitia IKT. Týmto 

požiadavkám bol prispôsobený program Aktualizačného vzdelávania pedagogických 

zamestnancov a iniciatívnosť v podobe zapájania sa do projektových aktivít. 

Na vyučovacích hodinách sa začalo realizovať projektové vyučovanie, interaktívne zážitkové 

učenie tak, aby žiak získal vedomosti aktívnou formou prostredníctvom vlastnej skúsenosti. 

Zameriavame sme sa na: 

 udržanie vysokej vzdelanostnej úrovne žiakov školy aj napriek mimoriadnym opatreniam 

v čase prerušenia vyučovania,  

 skvalitnenie práce metodických orgánov školy a posilňovanie autonómie metodických 

orgánov a ich participáciu na zefektívnení práce školy, 

 zabezpečenie adekvátnych psycho-hygienických podmienok výchovy a vzdelávania aj 

v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania.  

Hlavný odkaz „ Vzdelanie a šport v dokonalej harmónii v prostredí priateľstva“ 

1. Vzdelanie 

2. Šport 

3. Priateľstvo 

 

Emočný odkaz školy verejnosti a školskej komunite: 
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Vízia školy 

Upriamiť pozornosť na získavanie nových žiakov z celých Košíc a KE okolia na originálny 

koncept školy so športovými triedami akceptujúc pritom originalitu a jedinečnosť každého 

žiaka s bohatou ponukou mimoškolskej činnosti (vďaka mobilite rodičov  pracujúcich v KE, v 

kraji je bežné dochádzanie do zamestnania). 

Prioritné ciele rozvoja školy stanovené na 2 roky 

rozvíjanie všestranných kompetencií žiaka 

1. športové triedy a spolupráca so športovými klubmi v meste Košice 

2. pozitívna školská klíma – otvorenosť školy 

3. inkluzívny prístup (tvorba projektov) 

4. prezentácia školy - pravidelná, systematická a konkrétna 

5. aktivizácia žiakov  

 

Cieľ č. 1: Rozvíjanie všestranných kompetencií žiaka  

Rozvíjanie všestranných kompetencií žiaka prostredníctvom aplikácie komplexného modelu 

gramotnosti. V ponímaní holistického chápania gramotnosti založeného na interaktívnom 

prístupe k rozvíjaniu recepčných a produkčných komunikačných zručností žiaka. V modeli 

komplexnej gramotnosti sa usilujeme k štyrom komunikačným zručnostiam (hovorenie, 

počúvanie, čítanie, písanie) priraďovať ďalšie dve, a to prezeranie a vizuálne stvárňovanie 

myšlienok.  

Výsledok: žiak s rozvinutými kompetenciami: 

1. celoživotného učenie sa  

2. sociálno-komunikačnými  

3. poznávanie v oblasti vedy a techniky a používanie matematického myslenia  

4. používanie informačných a komunikačných technológií   
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5. riešenie problémov  

6. občianske  

7. sociálne a personálne  

8. pracovné a smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

9. vnímanie a chápanie kultúry a vyjadrovanie sa jej nástrojmi  

Žiak, ktorého um, myslenie, duševný život, ktorý tvorí prirodzený kontrast k súčasnej honbe 

za materiálnymi hodnotami. Chceme rozvíjať nielen formu žiaka, ale aj jeho obsah, vnútro, 

myslenie tak, aby bol pripravený na ďalšie štúdium a následne na život v spoločnosti, ktorá 

neraz potrebuje rozvinutého ,,ducha“. Klásť nároky na žiaka nie iba v zmysle vedomostí, ale 

v zmysle prípravy na praktický a profesijný život, ktorý vyžaduje flexibilitu, dynamiku, 

schopnosť prispôsobiť sa, komunikovať, rečniť a vyhľadávať informácie, ktoré človeka 

obohatia a nestanú sa preňho príťažou.  

Cieľ č. 2: Športové triedy 

Ponúkať žiakom jedinečnú možnosť absolvovať v rámci vyučovacieho procesu tréningové 

jednotky všestrannej športovej prípravy, najrozsiahlejšej v Košiciach. Športovú prípravu 

viesť pod vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov nielen v rámci hlavných 

špecializácií ako sú futbal, basketbal a florbal, ale taktiež ponúknuť aj odborný tréningový 

proces všeobecného zamerania akým je plávanie, atletika, gymnastika, športové hry a 

iné, v kvalitných priestorových podmienkach s využitím najmodernejšieho materiálno-

technického zabezpečenia. Škola disponuje futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a 

zrekonštruovanými telocvičňami. 

Okrem súčinnosti športovej prípravy a vyučovacieho procesu škola žiakom ponúkne 

aj plynulé prepojenie tréningového procesu na klubovej úrovni  v poobedňajších 

hodinách. V rámci koncepcie prepojenia vyučovacieho procesu, všestrannej športovej 

prípravy a tréningového procesu na klubovej úrovni s možnosťou uplatniť sa v regionálnych 

alebo reprezentačných výberoch. 

Výsledok: Realizuje sa 

. Od šk. roka 2019/2020 vznikli na škole 3 športové triedy, aktuálne prebieha aktívna 

spolupráca so športovými klubmi v meste Košice. 

Žiaci so športovým nadaním a s kladným nastavením k športu štúdiom v športových triedach 

na ZŠ Užhorodská získavajú výborný predpoklad ku správnemu vývoju mladého, zdravého a 

úspešného hráča, športovca, ale predovšetkým človeka.  
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Cieľ č. 3: Pozitívna školská klíma 

  Vzťah budujeme na interaktívnych pilieroch: 

           Vedenie školy – pedagogický zbor 

 vzájomná úcta a rešpekt 

 partnerstvo, pomoc a spolupráca 

 dodržiavanie vnútorných smerníc školy 

 slušná komunikácia 

                  vo vzťahu učiteľ žiak 

 pozitívne hodnotenie, povzbudenie, vyjadrenie dôvery 

 rešpektovanie individuality žiaka 

 dať šancu žiakovi zažiť úspech 

 poskytovanie vecnej spätnej väzby a hodnotenie podľa 

kritérií 

              vo vzťahu učiteľ rodič 

 dôvera 

 akceptáciu odlišného názoru 

        vo vzťahu žiak – žiak 

 rovnoprávnosť a priateľskosť 

 rešpektovanie individuality a odlišnosti 

    vo vzťahu učiteľ – učiteľ 

 rovnosť a rovnoprávnosť 

 spoluzodpovednosť 

 sloboda vo výbere vyučovacích stratégií, foriem a metód 

 

Výsledok: Realizuje sa 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu 

(zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať nedirektívne vedenie 

vyučovacích hodín, preferovať pozitívnu motiváciu, zvýšiť názornosť vyučovania). 

Pozitívna komunikačná klíma  bez  defenzívneho charakteru. Vytvorením kreatívnej klímy 

podporiť podmienky tvorivého myslenia a tvorivosti žiakov v ktorom sa  nebudú potláčať 

netradičné nápady, postupy, názory, konanie v záujme žiaka. Tvorivá klíma, ktorá bude 

rešpektovať autonómiu každého žiaka.  
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Cieľ č. 4: Inkluzívny prístup 

Zabezpečiť adekvátnu starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

prostredníctvom špeciálneho  pedagóga, školskej psychologičky a asistentov učiteľa pre 

ŠVVP a IVP žiakov. 

Cieľom výchovno–vzdelávacieho procesu na Základnej škole Užhorodská 39, Košice je, aby 

každé dieťa s jeho unikátnou charakteristikou, záujmami, schopnosťami a potrebami dostalo 

rovnakú šancu na vzdelávanie sa. Myslenie a snaha pedagogických zamestnancov i klíma 

školy je otvorená inkluzívnemu prístupu, zmýšľaniu a konaniu.  

Učitelia vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujú princípy individuálneho prístupu 

vzhľadom k rozvojovým potrebám konkrétnych žiakov. Bariéra s ktorou v škole zápasíme je 

dlhodobo poddimenzovaný stav asistentov učiteľa a rovnako absencia odborných 

zamestnancov v škole.  Na počet 254 žiakov sme mali k dispozícii 1,5 úväzkov asistentov 

učiteľa a odborný zamestnanec na škole je iba školský psychológ s úväzkom 0,20%. 

Východiskový stav bol viac, ako kritický a alarmujúci.  Túto neľahkú situáciu sa nám podarilo 

zvrátiť participáciou v Národnom projekte „Pomáhajúce profesie“. 

Koncepcia spolupráce Inkluzívneho tímu a asistentov učiteľa s pedagogickými 

zamestnancami školy: 

Kooperácia v ťažiskových bodoch: 

 Deti so zdravotným znevýhodnením by mohli vždy, ak je to možné, navštevovať našu 

ZŠ – momentálne máme 10 žiakov so 100% potrebou AU a viac ako 20 žiakov 

ŠVVP. Uspokojiť projektom sme vedeli len 1,5 žiaka so špeciálnymi potrebami, čo 

bolo neuveriteľne málo a nedokázali sme napĺňať víziu školy tak, aby mal každý žiak  

dostatok možností a podnetov rozvinúť svoj potenciál vďaka cielenej 

intervencii, podpore a možností zdrojov. 

 Vzdelávacie príležitosti neboli dostupné pre každého žiaka, ich dostupnosť teraz 

bude zabezpečená rovným prístupom k vzdelávaniu. 

 Navýšením  personálnych kapacít na podporu inklúzie v našej ZŠ, individuálnym 

prístupom k žiakom, adresným vypracovaním IVP a možnosťou jeho revízie po 

konzultácii so školským psychológom alebo školským špeciálnym pedagógom je 

zabezpečená šanca na úspech a uplatnenie väčšieho počtu žiakov.  

Výsledok: Realizuje sa 

 Vďaka vypracovaniu projektovej žiadosti začal od 10/2020 na škole pracovať inkluzívny tím 

v podobe školského psychológa, špeciálneho pedagóga a troch asistentov učiteľa. 
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§ 3 

(1)  

Správa sa vypracúva za predchádzajúci školský rok. Správa sa po prerokovaní v 

pedagogickej rade predkladá na vyjadrenie príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. 

októbra príslušného roka. 

(2)  

Správa sa po vyjadrení príslušného orgánu školskej samosprávy predkladá na schválenie 

zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného 

orgánu školskej samosprávy. 

(3) 

Schválená správa sa zverejňuje na obvyklom mieste a na webovom sídle školy alebo 

školského zariadenia, ak je zriadené, do 31. decembra príslušného roka. 

 

§ 4 

Ruší sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

 

§ 5 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa:     

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

RNDr. Mikuláš Tóth, riaditeľ školy 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/9/
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Mgr. Jana Nimcová , zástupkyňa riaditeľa školy 

Jana Pisková, vedúca HSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko Rady školy: 

Rada školy pri Základnej škole Užhorodská 39, Košice odporúča Mestu Košice ako 

zriaďovateľovi Základnej školy Užhorodská 39, Košice schváliť Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

Prerokované dňa: 

 

Mgr. Daniela Grácová     RNDr. Mikuláš Tóth 

 predseda Rady školy                                riaditeľ školy 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 
Mesto Košice ako zriaďovateľ Základnej školy Užhorodská 39, Košice schvaľuje Správu o 

výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

V Košiciach:          

      

 Ing. Jaroslav Polaček 
                                                                                                     primátor 


