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Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti základnej školy, jej výsledkoch 

a podmienkach  

za školský rok 2019/2020 

 

 
I. Prerokovanie v pedagogickej rade 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa ......................... 

 

 

                 ........................................................ 

                riaditeľ školy 

II. Prerokovanie v rade školy 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020 prerokovala rada školy dňa ............................ 

 

 

                                                                                                                      .................................................... 

                                                                                                                       predseda rady školy 

III. Stanovisko zriaďovateľa 

Mesto Košice 

a) s c h v a ľ u j e 

b) schvaľuje s pripomienkami 

c) neschvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Postupimská 37, Košice za školský rok 2019/2020. 

 

Košice, dňa ................... 

 

.................................................. 

                 Mesto Košice                                                                                                 
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Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy : Mgr. Jana Polačková 

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole: 1.8.2019 

Názov školy:  Základná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice 

Okres: Košice III 

Telefón : 055 / 7999 899          

e-mail : zspostupimska@gmail.com   

Webová stránka školy : www.postupimska.sk 

Čestný názov  školy udelený (dátum):  Vznik školy:  podľa zriaďovacej listiny: 1. 9. 1984 

Z kroniky školy:  prehľad riaditeľov na škole od vzniku  

1. Ladislav Fedor 1984/85 – 1986/87 

2. Ružena Gordiaková 1987/88 – 1988/89 

3. Štefan Kačír 1989/90 – 1990/91 

4. Božena Baliová 1991/92 – 1994/95 

5. PaedDr. Jozef Obetko 1995/96 – 1998/99 

6. Mgr. Ladislav Bidovský             1999/2000 – 1. polrok 2001/02 

7. Mgr. Gabriela Šimšíková poverená – 2. polrok 2001/02 

8. Mgr. Ján Huba     2002/03 – 3. 3. 2009 

9. Mgr. Katarína Benková     poverená od 4. 3. 2009 – 31.7.2009   

           menovaná od 1. 8. 2009 – 31.7.2019 

10. Mgr. Jana Polačková                 1.8.2019/20 

 

1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2020 

 počet všetkých tried ZŠ spolu : 14 z toho  

- v 1. – 4. ročníka: 8 

- v 5. – 9. ročníka: 6 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 275 z toho  

- v 1. – 4. ročníku: 136 

- v 5. – 9. ročníku: 139 

 počet špeciálnych tried: 0 

 počet tried nultého ročníka: 0  

 počet oddelení ŠKD : 3  

- v nich počet žiakov : 88 

 počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 29 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ: 0 

mailto:zspostupimska@gmail.com
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 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ: 36 

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0 

 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 23 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 22 146/priemer na žiaka: 87,19 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 1 722/priemer na žiaka:  6,78 

 počet znížených známok zo správania na konci roka:  

- 2. st. - 0 3. st. - 0    4. st. – 0 

 počet udelených pokarhaní/pochvál riaditeľom školy za celý šk. rok:  

- pokarhania RŠ – 2      pochvaly RŠ – 22 

 počet prospievajúcich žiakov spolu: 249  neprospievajúcich spolu : 1 

 počet neklasifikovaných žiakov spolu: 25 

 počet žiakov 1. – 4. roč. so samými jednotkami: 65  

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

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: fyzický stav: 22/prepočítaný stav: 19,57 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ: 4 z toho 

- pre  žiakov so zdravotným postihom: 4 

- osobný asistent: 0 

 počet vychovávateľov ŠKD : fyzický stav: 3/prepočítaný stav: 3 

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 z toho 

- študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0 

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: fyzický stav: 12/prepočítaný stav: 11,5 

 

2. Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2019  

 počet žiakov 9. ročníka: 25/z nich neumiestnených: 0 

 prijatých na gymnáziá: 3 

 prijatých na stredné odborné školy: 22 

 počet končiacich v nižších ročníkoch: 2/z nich neumiestnených: 0 

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8-ročné gymnáziá: 6 

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. na bilingválne gymnáziá: 0 

 

3. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0 

b) počet uvádzaných začínajúcich odborných zamestnancov do praxe: 1 

c) počet zamestnancov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie: 1 
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4. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach  

a) uveďte počet  na 1. mieste v okresnom kole: 0                                        názvy súťaží: - 

b) uveďte počet na 1. mieste v krajskom kole: 0                                          názvy súťaží: - 

c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole: 0                                názvy súťaží: - 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 0   názvy súťaží: - 
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5. Vedenie školy 

 

P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

1 riaditeľ/ka Mgr. Jana Polačková - - 

2 ZRŠ  Mgr. Lívia Grúsová   

3 

hospodárka 

školy Anna Pásztorová - 

- 

4 vedúca ŠKD  - - 

5 vedúca ŠSZČ  - - 

6 

výchovný 

poradca Ing. Zuzana Mondíková - - 

7 vedúca ŠJ Emília Sabóová - - 

 

 

6. Samosprávne a poradné orgány 

 

Rada školy 

RŠ pri ZŠ Postupimská 37, Košice 

Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: 2016 / 2020 

 

Členovia RŠ: 

  Meno a priezvisko Kontakt na predsedu 

( mail, telefón) 

 Predseda: PaedDr. Marián 

Vadas 

marian.vadas@gmail.com 

0905 748 556 

 Členovia Rady školy za:   

1 pedagogický zamestnanec PaedDr. Marián 

Vadas 
- 

2 pedagogický zamestnanec Ing. Zuzana 

Mondíková 
- 

3 ostatní zamestnanci školy Ján Spišák - 

4 zástupca rodičov Silvia Pustajová - 

5 zástupca rodičov Diana Ivanová - 

6 zástupca rodičov Martina Dzugasová - 

7 zástupca rodičov Marianna Sadloňová - 

8 zástupca zriaďovateľa Mgr. Jozef 

Andrejčák  
- 

9 zástupca zriaďovateľa MUDr. Ján Sekáč  - 

10 zástupca zriaďovateľa Mgr. Dominik 

Babušík 
- 

11 zástupca zriaďovateľa Mária Pancuráková - 

 

mailto:danka.spisakova@centrum.sk
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Metodické združenie a predmetové komisie 

 

Vedúci MZ a PK:  

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci 
zastúpenie 

predmetov 
poznámky 

1. 
MZ 1. – 4. roč. a ŠKD Mgr. Danka Spišáková 1. – 4. R.; ŠKD 

Vedúci ŠKD – 

ZRŠ 

2. PK matematiky                

a informatiky 
Mgr. Katarína Benková 

MAT,INF, PRO, 

TFP  
 

3. PK SJ a cudzích 

jazykov 
Mgr. Petra Baranová SJL, ANJ, NEJ  

4. PK spoločensko-

vedných a výchovných 

predmetov 

PaedDr. Marián Vadas 

DEJ, GEG, OBN, 

TSV, HUV, VYV, 

ETV, NBV, FUT 

 

5. PK prírodovedných 

predmetov 
Mgr.Bc. Janette Šalachová 

BIO, FYZ, CHE, 

THD 
 

 

Žiacka školská rada 

 

Žiacka školská rada je ustanovená § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je iniciatívnym a poradným 

samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. Žiacka školská rada má 

v našej základnej škole 8 členov. Jej členmi sú zástupcovia tried od 4. ročníka po 9. ročník. 

 

Členovia ŽŠR: 

Trieda Meno a priezvisko Poznámky 

 Mgr. Daniela Chomová pedagóg - koordinátor 

 Mgr. Zuzana Királyová pedagóg - koordinátor 

4.A Laura Šmajdová  

4.B Dávid Bodnár  
5.A Michaela Janeček  

5.B Alexandra Suváková  

6.A Györi Simon zapisovateľ 

7.A Bibiána Kuľhová  
8.A Peter Božík podpredseda ŽŠR 

9.A Dominika Salová predseda ŽŠR 
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7. Štatistické údaje  a profilácia školy  

 

Projektovaná kapacita školy: 22 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 

tried 

nultého 

ročníka 

2013/2014 243 131 53,91 114 129 61 53,51 13 6 0 7 0 0 

2014/2015 234 128 54,7 110 124 59 53,64 12 5 0 7 0 0 

2015/2016 264 138 52,27 123 141 65 52,85 13 6 0 7 0 0 

2016/2017 273 143 52,38 122 151 60 49,18 13 6 0 7 0 0 

2017/2018 270 143 52,96 128 142 62 48,44 14 7 0 7 0 0 

2018/2019 274 142 51,82 142 132 67 47,18 15 8 0 7 0 0 

2019/2020 275 137 49,45 136 139 75 53,95 14 8 1 6 0 0 

 

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  93     z toho z obvodov mimo obce:   27 

 

Priemerné počty žiakov v triedach: 

 Φ počet žiakov na triedu (2019/2020):  

- 1. - 4. roč. 17 

- 5. - 9. roč. 23,16 

- 1. - 9. roč. 19,64 za všetky triedy  

 

 počet žiakov v športovej triede (2019/2020): 14   

 

Údaje o zapísaných žiakoch: 

Počet zapísaných prvákov po zápise  30. 4. 2019............................. 41  

 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2019............................... 34 

         

Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka....................................  0 

  

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2020............................................43 

 

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 0 0  1 1 25 27 

 

 

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 2 3 3 5 2 5 3 6 29 

% zo 

všetkých 

žiakov školy 

- 0 0,72 1,09 1,09 1,81 0,72 1,81 1,09 2,18 10,54 
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Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:  

 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 

Naši učitelia sú vedúcimi krúžkov pod hlavičkou CVČ Domino, Košice v počte 11 záujmových 

útvarov s počtom žiakov 128, čo je 49,80 %. 

 

CVČ - Bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti   máme/nemáme  (nehodiace sa preškrtnite) 

 

 Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny)....................................................... 

 Počet krúžkov:........................................................................................................... 

 Počet žiakov v krúžkoch :.......................................................................................... 

 Príp. dátum vyradenia  zo siete: .............................................................................. 

 

8. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 

Počet pedagogických zamestnancov- fyzický stav: 29 + 1 OZ 

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:    

Počet: 29 PZ +1 OZ 

- začínajúci pedagogický zamestnanec .....................    0 PZ + 1 OZ 

- samostatný pedagogický zamestnanec....................  10 

- pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou...............    9 

- pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou................ 10 

 

 

školský rok: 

p
o

če
t 

ži
a

k
o

v
 

p
o

če
t 

o
d

d
el

en
í 

p
ri

em
er

 

p
o

če
t 

k
rú

žk
o

v
 Š

K
D

 

p
o

če
t 

ži
a

k
o

v
 Š

K
D

  

 v
 k

rú
žk

o
ch

 

%
 z

a
p

o
je

n
ia

 

p
o

če
t 

za
m

es
tn

a
n

co
v

 

p
re

p
o

čí
ta

n
ý

 s
ta

v
 

p
o

če
t 

za
m

es
tn

a
n

co
v

 

fy
zi

ck
ý

 s
ta

v
 

2017/2018 65 3 21,67 0 0 0 2,29 3 

2018/2019 70 3 23,33 0 0 0 2,31 3 

2019/2020 88 3 29,33 0 0 0 3 3 

  

  

počet krúžkov 

počet žiakov 

navštevujúcich 

krúžok 

% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník  0     

5.-9. ročník  0     

spolu  0   
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Pracovný pomer: 

Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer 5 pedagogických a 2 nepedagogickí zamestnanci. 

 

Profesijný rozvoj:   

- adaptačné...........................  1 (OZ) 

- aktualizačné.......................30 

- inovačné.............................  0 

- špecializačné......................  0 

- funkčné................................ 0 

- kvalifikačné......................... 1  

- vykonanie 1. atestácie ........ 2 

- vykonanie 2. atestácie ........ 1 

- semináre a webináre............30 

 

Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 

  

ukončené  

v roku   
prebieha začiatok ukončenie 

nezaradený 

 

má podanú 

prihlášku  

od roku 

RŠ       2020 

ZRŠ       2020  

 

9. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

 

a/  správni zamestnanci   
Prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

Ak DPP a dohoda 

  počet fyzický počet prepoč. 
Pracovný pomer 

ukončený k....... 

vedúca hospodárskeho úseku         1 1   TPP  

administratívny zamestnanec        

školník  1  1  TPP  

strojník        

upratovačky  4  3,5  TPP  

kurič        

technik        

špeciálny pedagóg     

správca siete, serveru,...        

iné ( uveďte)     

spolu: 6 5,5   

 

 b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 

 fyzický počet prepočítaný počet - úväzky 

riaditeľka - vedúca ŠJ 1 1 

hlavná kuchárka 1 1 

kuchárka 2 2 

prevádzkový zamestnanec 2 2 

administratívny zamestnanec   

spolu: 6 6 
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10. Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti  

 

umiest. meno

8.A 1 Ester Harčarová 3 -

9.A 2 Dominika Salová 4 -

Kat. Z8
8.A 1 Peter Božík zrušené -

Kat. Z9
8.A 1 Peter Božík úspešný riešiteľ zrušené

3.A 1 Polačko Gregor -

3.A 2 Uchaľ Peter -

3.B 3 Kajatyová Natália -

4.A 1 Švec Samuel -

4.B 1 Vasiľ Adam -

4.B 2 Lukačín Šimon -

5.B 1 Alexandra Suváková -

5.B 2 Sára Šebestová -

5.A 3 Miroslav Vasiľov -

Pytagoriáda 8 8.A 1 Peter Božík zrušené -

9.A 1 Filip Štempel N -

9.A 2 Juliána Zlacká -

9.A 3 Michaela Urbanová -

2.A 1 Dancáková Vanessa N

3.A 2 Ducsaiová Anna

3.A 3 Polačko Gregor

4.A 1 Štec Andrej   3. miesto

4.A 2 Šmajdová Laura

4.B 3 Bodnár Dávid

6.A 1 Emma Hurtuková 2. miesto

6.A 2 Natália Balintová

F
y

z
ik

a Fyz. olympiáda 

kategória F 

(8.roč.)

8.A 1 Peter Božík zrušené

4.A 1 Soňa Sorokáčová cena poroty ←eparchiálne kolo

6.A 1 Simona Mišinová 3

5.B 1 Samuel Michalčík 2

DO kategória C 

(9. roč) 9.A Ján Oliver Kuľha N

DO kategória D 

(8. roč)
8.A Lívia Spišáková N

9.A Ján Oliver Kuľha N

9.A Filip Štempel N

8.A Lívia Spišáková N

GO kategória G 

(7. - 6. roč)
6.A Simona Mišinová N

D
e
je

p
is

G
e
o

g
r
a

fi
a

B
ib

li
c
k

a
 

o
ly

m
p

iá
d

a Výtvarná súťaž 

Biblia očami detí

GO kategória F 

(8.- 9. roč)

2. kategória       

(4. - 5. roč.)

3. kategória       

(6. - 7. roč.)

 S
J

L

Olympiáda zo 

SJL

zrušené

Pytagoriáda 5

zrušené

P
y

ta
g

o
r
iá

d
a

Pytagoriáda 3

zrušené

Pytagoriáda 4

Hviezdoslavov Kubín - zrušené

Š
a

li
a

n
sk

y
 M

a
ť

k
o

1. kategória       

(2. - 3. roč.)

M
a

te
m

a
ti

c
k

á
 

o
ly

m
p

iá
d

a

B
io

lo
g

ic
k

á
 

o
ly

m
p

iá
d

a Kat. C                 

(8. - 9. roč.)

Predmetové olympiády a postupové súťaže

trieda
školské kolo okresné kolo

krajské 

kolo

umiestnenie
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Ostatné súťaže 

Názov súťaže Meno súťažiaceho, 

alebo mená členov 

družstva 

trieda umiestnenie Organizátor 

školská 

súťaž 

súťaž 

na 

úrovni 

mesta 

celo             

slovenská 

súťaž 

Skokan 

školy 

Elena Švecová 2.B 1.     ŽŠR v 

spolupráci s PK 

matematiky a 

informatiky  

(Királyová, 

Benková) 

Sebastián Györi 9.A 2. 

Ján Oliver Kuľha 9.A 3. 

Simon Györi 6.A 4. 

Peter Božík 8.A 5. 

Laura Dancáková 6.A 6. 

Šimon Ondruš 6.A 7. 

Filip Štempel 9.A 8. 

Samuel Švec 4.A 9. 

Nathalia 

Buchnerová 

4.B 10. 

Adam Vasiľ 4.B 11. 

Michaela 

Pramuková 

7.A 12. 

Tomáš Hrkal 9.A 13. 

Sebastián Klepáč 3.A 14. 

LIGA 4 x 4 Oliver Leško 5.A   3.   Gymnázium 

Alejová       

(súťaž družstiev) 
Miroslav Vasiľov 

Adam Vrabeľ 

Samuel Michalčík 5.B 

iBobor Oliver Leško 5.A     1. - Univerzita 

Komenského 

Bratislava 
Miroslav Vasiľov     1. -  

Peter Sitár     2095. -  

Adam Vrabeľ     2095. - 

Roman Vasilenko 5.B     3887. -  

Dominik Kopsa 6.A     644. -  

Nella Kováčová     3909. -  

Natália Bálintová     10830. -  

Lukáš Nemec 7.A     6536. -  

Lea Závacká     8523. -  

Yamen Al-

Alwneeh 

    9085. -  

Lívia Kótková     9825. -  

Pavol Ďurica     11221. -  

Ester Harčárová 8.A     1233. -  

Peter Božík     3957. -  

Lívia Spišáková     5576. -  

Blažej Vasiľov 9.A     699. -  

Filip Štempel     1233. -  



Základná škola Postupimská 37 Košice 
 

 12 

Hana Sorokáčová     4443. -  

Michaela 

Urbánová 

    5498. -  

Ján Oliver Kuľha     6949. -  

Maksík Marcus Bakajsza 2.A     3332. -  Talentída                          

Spišáková Diana Dzugasová     3100. -  

Samuel Holečko     2794. -  

Leonard Kohút     3248. -  

Sofia Domiterová 2.B     464. -  

Elena Švecová     464. -  

Peter Uchaľ 3.A     2332. -  

Samuel Švec 4.A     514. -  

Andrej Štec     1. -  

Šimon Lukačín 4.B     589. -  

Adam Vasiľ     1. -  

Všetkovedko Vanessa 

Dancáková 

2.A     44. - Talentída                      

Spišáková 

Diana Dzugasová     44. - 

Eva Suľovská     93. - 

Sofia Domiterová 2.B     65. - 

Tamara-Charlotte 

Kmecová 

    68. - 

Viktória 

Procházková 

    114. -  

Patrik Sitár     86. - 

Elena Švecová     23.  - 

Anna Ducsaiová 3.A     73. - 

Matúš Urban 3.B     66. - 

Ivan Bartók 4.A     84. - 

Bosáková Vilma     77. - 

Pástor      124. - 

Martina 

Pramuková 

    126. - 

Andrej Štec     35.- 

Samuel Švec     63. - 

Adam Vasiľ 4.B     28.- 

Matematický 

klokan 

Matúš Pastor 4.A     100% Talentída 

Mondíková Peter Božík 8.A     100% 

Miroslav Vasiľov 5.A       

Hľadá sa 

energia  

Peter Božík 8.A     11. Západoslovenská 

energetika a.s. 

(súťaž družstiev) 
Lívia Spišáková     

Filip Štempel 9.A     

Ondrej Pustai 8.A       

Ester Harčarová     

Blažej Vasiľov 9.A     
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Dobšinského 

Košice 

Andrej Štec 4.A 1. kat. - 

Strieborné 

pásmo 

    Miestny odbor 

Matice 

slovenskej v 

Košiciach v 

spolupráci s 

našou ZŠ                

(recitačná súťaž) 

Ema Hurtuková 6.A 2. kat. - 

Cena 

poroty 

    

Lívia Spišáková 8.A 3. kat. - 

Zlaté 

pásmo 

    

Vianočná 

rozprávka 

Sofia Domiterová 2.B       MČ DH          

(výtvarná súťaž) Viktória 

Procházková 

      

Patrik Sitár       

Koláže 

rozprávajú - 

Voda 

Slávka Kyselová 1.A       CVČ Domino 

(výtvarná súťaž) 
Vanessa 

Dancáková 

2.A       

Vesmír 

očami detí 

Vanessa 

Dancáková 

2.A       CVČ Domino 

(výtvarná súťaž) 

Leonard Kohút       

Elenka Švecová 2.B       

Sofia Domiterová       

Viktória 

Procházková 

3.A       

Peter Uchaľ       

Ella Gubová       

Filip Sidor 4.A       

Ja a 

koronavíus 

Mirka 

Zahurancová 

1.A       OZ Kobukrav, 

Dunajská Streda 

(výtvarná súťaž) Richard Kelemen       

Terezka Poľáková       

Aman Yaluri 2.A       

Štefan Mašlar       

Michal Ondruš 1.B       

Axel Winkler       

Sofia Domiterová 2.B       

Daniel Grivna       

Vilma Černá       

Patrícia Siváková       

Ella Bursová       

Elena Švecová       

Peter Uchaľ 3.A       

Anna Ducsaiová       

Gregor Polačko       

Nina Janíková       

Ella Gubová       

Veronika Gazsiová       

Emma Štupáková 3.B       
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David Kiráľ       

Martin Poľák       

Lara Soroková 4.A       

Adam Vasiľ 4.B       

Kristián Durkáč       

Šimon Lukačín       

Nathalia 

Buchnerová 

      

Súťaž v 

jesennom 

aranžovaní 

Veniec na 

dvere“ - 

obvodné 

kolo 

Ema Hurtuková  6.A   x   CVČ Domino  

Samia Al – 

Awneeh 

8.A       

Ján Oliver Kuľha 9.A       

Dominika Salová       

Súťaž v 

jesennom 

aranžovaní 

„Veniec na 

dvere“ 

Krajské kolo 

Samia Al – 

Awneeh 

8.A       CVČ Domino 

Regionálne 

centrum mládeže 

Ján Oliver Kuľha 9.A       

Trebišovský 

viacboj 

Oliver Ján Kuľha, 

Filip Štempel, 

Blažej Vasiľov, 

Michaela 

Urbanová, Júlia 

Zlacká 

9.A   x   Gymnázium 

Trebišovská 

 

 

 

Športové súťaže 

Názov súťaže Meno súťažiaceho, alebo mená členov 

družstva 

umiestnenie 

okresné kolo 

Futsal žiakov Slivka, Závadský, Grhol, Al-

Alwneeh, Kopsa, Ondruš 

2. miesto 

Florbal žiakov Bartko, Božík, Fáber, Grohol, 

Gyori, Hodermarszki, Koteles, 

Kuĺha, Slivka, Štempel, Vasiĺov 

4. miesto 

Florbal žiačok Benková, Hergottová, Kuľhová, 

Pramuková, Ryšová, Sálová, 

Sorokáčová, Urbanová, Zlacká 

4. miesto 
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Názov aktivity Určená pre koho Zodpovedný učiteľ
Učitelia, ktorí aktívne 

pomáhali
Dátum Poznámka

Exkurzia, Staré mesto žiaci 5.B Koščo Gič 26.6.2020

Školský výlet žiaci 5.B a 5.A Koščo Baranová, Koščo, Gič 25.6.2020
cieľ: Alpinka, 

Košice

Biológia v praxi žiaci 5.B Benková Gič

Seminár k projektu 

Elektroodpad - dopad 3

Akčný tím projektu (Spišáková, 

Harčarová  8.A)
Királyová 19.11.2019

CEEV ŽIVICA na 

ZŠ Janigova 2

Európsky deň jazykov žiaci 5.A , 5.B, 9.A Guľaničová, Šalachová Baranová, Gič, Fitzeriová 18.9.2019 UPJŠ v KE

Európsky deň jazykov žiaci 1. stupňa Spišáková učitelia SSOŠ 30.9.2019

Kurz dopravnej výchovy žiaci 3. a 4. ročníka Halečková vyučujúce 3. a 4. roč. Alejová 

Výlet - pamiatky Košíc žiaci 6.a 7. ročníka Mondíková, Guľaničová 24.6.2020 Hlavná

Prechádzka Furčou žiaci 6.a 7. ročníka Mondíková, Guľaničová 26.6.2020

Exkurzia do planetária žiaci 4. ročníka Kalinová, Harmanová 23.10.2019

Malá výmena skúseností 6.A, 7.A, 8.A, 9.A Šalachová 13.-15.12.2019 DO Fénix Košice

Exkurzie a výlety

Názov aktivity
Určená pre 

koho
Organizátor

Zodpovedný 

učiteľ

Učitelia, ktorí 

aktívne 

pomáhali

Dátum Poznámka

Duálne vzdelávanie 9.A DualPoint Mondíková

1. ročník
Janegová, 

Falatová
október 2019

každá trieda -4 

hodiny

2. ročník Járošiová október - november 2019 každá trieda -6 

3. ročník
Halečková, 

Paľová
december 2019 - január 2020

každá trieda - 

6 hodín

4. ročník
Kalinová, 

Harmanová
október - november 2019

každá trieda - 

8 hodín

Besedy v knižnici žiaci 1. stupňa

Knižnica pre 

mládež mesta 

Košice, pobočka 

P28

Spišáková
 vyučujúce na 

1. stupni
október 2019 - február 2020

každá trieda - 

3 hodiny

Čas premien – prednáška o 

dospievaní
7.A

MP Education, 

s.r.o.
Grúsová Šalachová 19.11.2019

Sexuálna výchova – prednáška o 

pohlavných ochoreniach (RUVZ)

7.A, 8.A
RUVZ

Lívia Grusová
 30.1.2020

Supervízia a školenie PEER 

aktivistov v prevencii látkových 

závislostí

9.A CPPPaP Šalachová 4.10.2019

Beseda so psychologičkou CPPPaP 

6. ročník - Prevencia látkových 

závislostí, Prevencia nelátkových 

závislostí 

6.A CPPPaP Šalachová 7.11.2019

Beseda so psychologičkou CPPPaP 

7. ročník – Duševné zdravie, zdravý 

životný štýl (stres, psychohygiena, 

riešenie konfliktov)

7.A CPPPaP Šalachová 13.11.2019

Prevencia sexuálne rizikového 

správania (HIV, AIDS) v 

partnerských vzťahoch, výchova k 

manželstvu a rodičovstvu - beseda s 

pracovníkmi CPPPaP KE III

9.A CPPPaP Šalachová 2.12.2019

Besedy a prednášky

Kurz finančnej gramotnosti CVČ Košice Benková Királyová
každá trieda 

po 4 hodiny

CVČ Košice Spišáková

september - marecžiaci 2. stupňa

Kurz finančnej gramotnosti
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Názov aktivity Určená pre koho Organizátor Zodpovedný učiteľ
Učitelia, ktorí aktívne 

pomáhali
Poznámka

Predzápisné stretnutie 1 Mondíková Benková

Predzápisné stretnutie 2 Spišáková

Janegová, Harmanová, 

Halečková, Kalinová, 

Járošiová, Wjechová, 

Šalachová

v ŽK pomáhal p. školník - 

Spišák

Predzápisné stretnutie 3 Spišáková
Janegová, Harmanová, 

Járošiová, Wjechová

v ŽK pomáhal p. školník - 

Spišák

Okresné kolo Matematickej 

olympiády Z5, Z9
žiaci okresu KE III CVČ Domino Benková

Logo školy
žiaci, zamestnanci, 

verejnosť ZŠ Királyová
Benková

Detská atletika - sprievodná akcia 

MMM
žiaci košických ZŠ Maratónsky klub, ZŠ Benková Šmelko, Vadas

Dobšinského Košice
žiaci ZŠ Košického 

samosprávneho kraja

Miestny odbor Matice 

slovenskej v Košiciach, 

naša ZŠ

Chomová, Baranová vyučujúce 1. stupňa 29.10.2019

Vianočná akadémia rodičia žiakov ZŠ Chomová, Baranová
triedni učitelia 1. a 2. 

stupňa
17.12.2019

Vianočná pošta
seniori v DSS a 

stacionárov po Slovensku
Pohodovo, o.z. Baranová žiaci 5.A, 5.B, 8.A

Vianočný kultúrny program pre 

seniorov

seniori na Jegorovovom 

námestí v KE
ZŠ Chomová žiaci 6.A, 8.A

Koledníci
starosta mestskej časti 

Košice III
ZŠ Chomová žiaci 6.A

Triedny aktív rodičov budúcich 

prvákov
rodičia budúcich prvákov ZŠ RŠ učitelia 1. stupňa

Kultúrny vianočný program SMŠ Panorámka ZŠ Chomová žiaci 6.A

Kultúrny vianočný program Stacionár sv. Heleny ZŠ Chomová žiaci 6.A, 8.A

Návšteva útulku v Haniske pomoc zvieratám ZŠ Guľaničová, Mondíková
16 žiakov druhého 

stupňa

Imatrikulácia žiakov 1.roč. rodičia žiakov ZŠ Janegová, Falatová

Hodina deťom
pomoc deťom - 

charitatívna zbierka
ZŠ Šalachová žiaci, rodičia, učitelia

Prezentácia školy na verejnosti

budúci prváci - deti z 

materských skôl
ZŠ
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11. 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 

Škola 

inkluzionistov 

Nadácia pre 

deti 

Slovenska 

 

2019 - 

2020 

Inovácia 

vzdelávacieho 

programu 

košických ZŠ  

Agentúra MŠ 

SR pre 

štrukturálne 

fondy EÚ 

február 2008 - 

marec 2011; 

aktivity 

pokračujú 

Elektroodpad-

dopad 3 

CEEV 

Živica 

2019 - 

2020 
Mladí vývojári 

SGP Systems 

Uherské 

Hradište 

od roku 2006 

Dajme spolu 

gól 

Slovenský 

futbalový 

zväz 2020 

Elektronizácia 

vzdelávacích 

systémov 

regionálneho 

školstva 

MŠVVaŠ  

SR 
od roku 2014 

   Škola podporujúca 

zdravie 
ZŠ od roku 2003 

   Spolupráca s MŠ ZŠ od roku 2003 

   Environmentálna 

výchova 
ZŠ od roku 2003 

   Primárna prevencia 

drogových 

závislostí 

a sociálno-

patologických 

javov 

ZŠ od roku 2003 

   Zelená škola CEEV Živica od roku 2016 

   
V ZŠ úspešnejší 

MŠVVaŠ  

SR 
od roku 2018 

 

Stručná charakteristika 

 

Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ: Cieľom projektu Mesta Košice a piatich košických 

ZŠ je vytvoriť školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník s podporou IKT. Oficiálne bol projekt 

ukončený v auguste 2011, jeho aktivity však ďalej pokračujú. 

 

Mladí vývojári: Projekt pracuje v troch pilieroch – v smere k žiakom, učiteľom a organizácia súťaží. 

Naša škola je zapojená do všetkých oblastí (žiaci - predmety informatika, programovanie, tvorba 

projektov, tvorivá informatika s Baltíkom, učitelia – vzdelávanie, kurzy). 

 

Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva: Cieľom projektu je vybudovanie a 

vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do 

prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu  

a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov. 

 

Škola podporujúca zdravie: Cieľom projektu je venovať maximálne úsilie na podporu zdravého 

sebavedomia žiakov a tvorbe dobrej pracovnej atmosféry v triede a v škole, podporovať fyzické a 

duševné zdravie, zdravý spôsob života za účelom humanizácie   a pozitívneho myslenia, zlepšovať 

vonkajšie  a vnútorné prostredie školy. 
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Spolupráca s MŠ:  Spolupráca s MŠ v príprave detí predškolských skupín pre ľahšiu adaptáciu po 

príchode do školy. V rámci spolupráce sa uskutočňuje niekoľko spoločných podujatí vo všetkých 

výchovných oblastiach. 

 

Environmentálna výchova: Venuje sa témam prírody, jej ochrany a najbližšieho životného prostredia, 

poskytuje vedomosti, schopnosti a zručnosti ekologicky myslieť a konať, šetrne zaobchádzať s prírodou. 

 

Primárna prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov:  Cieľom projektu je 

zabezpečiť primerané opatrenia proti šíreniu drog a prejavom šikanovania v školskom prostredí, 

posilňovať u žiakov zdravo orientované ponímanie života, pomôcť deťom rozvíjať a nacvičovať 

efektívny spôsob správania pri šikanovaní, informovať rodičovskú verejnosť o možnostiach prevencie a 

o možnostiach poradenských služieb. 

 

Zelená škola: Ide o výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré 

chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich 

členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby 

svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Realizácia programu podporuje na školách 

priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova 

umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza 

k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. 

V ZŠ úspešnejší: Cieľom projektu je integráciou do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu zlepšiť 

výsledky a kompetencie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Aktivity projektu prispejú  

k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov prejsť zo 

základnej školy na strednú, resp. na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého 

prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu a integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do 

hlavného prúdu vzdelávacieho procesu. 

Škola inkluzionistov: Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska, realizovaný s 

podporou Plesu v opere, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a 

druhom stupni základných škôl. Cieľom programu je, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou 

svojich žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné 

obmedzenia. Program zahŕňa: 

 intenzívny vzdelávací program pre účastníkov programu 

 podporu zo strany regionálnych konzultantov na podporu účastníkov programu a škôl na ceste k 

inklúzii 

 spoluprácu so skúseným odborným tímom počas celej doby trvania programu 

 sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska  

 možnosť získať finančnú podporu až do výšky 1 000 € na aktivity na podporu inkluzívneho 

vzdelávania a vzdelávanie pedagógov v škole. Finančná podpora bude vychádzať z reálnej 

potreby školy. 

Dajme spolu gól: Projekt vyhlásený Slovenským futbalovým zväzom bol orientovaný na rozvoj 

pohybových zručností so všestranným zameraním. Realizácia prebiehala v 1. ročníku našej ZŠ v rámci 

záujmovej činnosti. Projekt bol podpornou aktivitou pre žiakov športovej triedy pod vedením 

kvalifikovaného trénera. Účasťou v projekte naša škola získala športové potreby pre žiakov v hodnote 

500 eur. 

ElektroOdpad-Dopad: Od septembra 2019 pokračuje výchovný projekt ElektroOdpad-Dopad svojim 

tretím ročníkom na školách naprieč Slovenskom. Projekt je pripravený v spolupráci s neziskovou 

organizáciou CEEV Živica. 
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Do projektu je zapojených 15 základných a stredných škôl, na ktorých počas celého školského roka 

prebiehalo rovesnícke vzdelávanie, ktoré žiakom a študentom priblížilo životný cyklus elektrospotrebičov 

od jeho výroby až po ekologickú recykláciu. Akčné tímy z každej zapojenej školy absolvujú dva kurzy, 

na ktorých sa oboznámia s metódami vzdelávania a šírenia osvety a získajú návody a materiály o danej 

téme. Počas projektu plnia tímy na svojej škole dištančné úlohy (zisťujú v škole a v blízkom okolí úroveň 

znalosti o životnom cykle elektrospotrebičoch), neskôr realizujú rovesnícke vzdelávanie v najbližšej 

komunite (vlastná škola, susedná škola, obyvatelia z okolia a pod.) a projekt zavŕšia tzv. akčnými dňami, 

ktoré sú súčasťou Medzinárodného dňa Zeme. 

V školskom roku 2019/20 počet zaslaných/ počet vybratých (úspešných) projektov/ finančný zisk 

pre školu: 

 
P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

1 Dajme spolu gól áno 500 € 

2 Škola inkluzionistov áno 1 000,00 € 

 

 

Zhodnotenie úloh v oblasti prevencie drogových závislostí, prevencie kriminality, šikanovania 

a sociálno-patologických javov v šk. roku 2019/2020 

 

 V školskom roku 2019/ 2020, v septembri bol vypracovaný plán prevencie protidrogovej 

závislostí, prevencie kriminality a šikanovania. Jeho hlavným cieľom bolo, aby sa deti a mládež dôkladne 

zaoberali témou látkových a nelátkových závislostí, trvalého poškodenia zdravia, problematikou 

šikanovania a naučili sa sebakontrole a spoločenskému poriadku a zmysluplnému využívaniu voľného 

času. V pláne prevencie protidrogovej závislostí, prevencie kriminality a šikanovania boli vypracované jej 

formy v dvoch ťažiskových oblastiach: 

 Prevencie proti látkovým a nelátkovým závislostiam 

 Prevencia proti kriminalite a šikanovaniu  

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10  

v Košiciach a koordinátorom prevencie Mgr.Bc. Janette Šalachovou boli zrealizované nasledujúce 

preventívne aktivity: 

 V spolupráci s CPPPaP sme zrealizovali supervíziu a školenie PEER aktivistov v prevencii 

látkových závislostí – CPPPaP, Zuzkin park, Košice 

 Rozhlasová relácia: Šikanovanie, kyberšikana – v réžii ZŠ 

 Beseda so psychologičkou CPPPaP, Zuzkin park, Košice: 6. ročník - Prevencia látkových 

závislostí, Prevencia nelátkových závislostí 

 Beseda so psychologičkou CPPPaP, Zuzkin park, Košice:  7. ročník – Duševné zdravie, zdravý 

životný štýl (stres, psychohygiena, riešenie konfliktov) 

 Interaktívny koncert TRENSETTER (proti kyberšikane) – agentúra LET ART 

 Rozhlasová relácia:  Deň boja proti fajčeniu - v réžii ZŠ 

 Stretnutie koordinátora a rovesníkov – príprava kampane a dotazníkového prieskumu 

 Kampaň v boji proti fajčeniu „Fajčiť nie je atraktívne“ - v réžii ZŠ 

 Vyhlásenie súťaže o najlepší poster „Fajčiť nie je atraktívne“ (Boj proti fajčeniu) - v réžii ZŠ 

 Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS) v partnerských vzťahoch, výchova k 

manželstvu a rodičovstvu - beseda s pracovníkmi CPPPaP, Zuzkin park, Košice 

 Malá výmena skúseností: výmenné stretnutie žiakov našej školy a ZŠ Dubnica nad Váhom. Žiaci 

si vymenili svoje skúsenosti resp. vedomosti, zručnosti, navzájom si prezentovali svoju činnosť 

(realizovalo sa divadlo, nácvik divadelných scénok, učili sa tancovať spoločenské tance, 

prezentovali činnosť záujmového útvaru ŠKOLA KRÁSY, spoločne navštívili kultúrnohistorické 

pamiatky Trenčína (Trenčiansky hrad, socha Ľ. Štúra, historické centrum Trenčína, kaštieľ v 

Dubnici nad Váhom). Cieľ: propagácia zmysluplnej činnosti vo voľnom čase, spoznávanie nových 
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záujmových útvarov, inšpirácia, vytváranie nových priateľstiev, spoločná kooperácia na programe 

atď.) Akciu pripravila Detská organizácia Fénix Košice. 

 Šikovný pacient: projekt je určený žiakom 1. stupňa základných škôl (1. ročník). 

Prostredníctvom projektu boli žiakom hravou formou – pexesom a reálnymi ukážkami 

predstavené rôzne druhy liečivých prípravkov (tablety, pastilky, želatínové kapsuly, kvapky, 

čapíky, pasty, krémy, masti), s ktorými sa môžu stretnúť v prípade poranenia či ochorenia. 

Dozvedeli sa, ako sa správne aplikujú a prečo nie je dovolené ich užívanie bez dozoru rodičov, aj 

keď sa mnohé z liekov podobajú cukríkom. Naučili sa, ako sa správne umývajú ruky, lebo 

hygiena rúk je najlepšou prevenciou mnohých ochorení, ošetrujú povrchové rany a na modely 

malého pacienta (bábika) si budú môcť aj prakticky vyskúšať správnu aplikáciu očných či ušných 

kvapiek. 

 CHALLENGE POSTUPIMSKÁ online: počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sme 

zapojili žiakov do online výzvy, v ktorej sme naprogramovali rôzne témy za účelom námetov pre 

žiakov a ich rodiny k podpore ich aktivity, tvorivosti, vyplnenia času a minimalizácii sociálno- 

patologických javov. 

 Komunikácia so psychologičkou: žiaci mali možnosť komunikovať so psychologičkou 

kedykoľvek počas karantény a mohli s ňou riešiť dôverne svoje problémy. 

 Stretnutia koordinátorov na tému (UNPLUGGED, program univerzálnej prevencie užívania 

návykových látok, Bezpečný priestor (bezpečie deti v škole, verbálne a fyzické konflikty, spôsoby 

ich riešenia, osobné zóny, Vývin mladého neonacistu), CPPPaP, Zuzkin park, Košice 

 Sexuálna výchova – prednáška o pohlavných ochoreniach pre žiakov 7. a 8. ročníka – RÚVZ 

Košice 

Z dôvodu pandémie COVID – 19 nebola realizovaná preventívna aktivita na tému: Obchod s ľuďmi  

(novodobé otroctvo) – preventívna aktivita - 9. ročník /máj 2020 

Nedokončila sa kampaň „Fajčiť nie je atraktívne“. 

 

Realizácia aktivít v rámci projektu Elektro odpad- dopad 3 

 

 Akčné dni - Google kvíz k téme ELEKTROODPAD 

 Zapracovanie témy elektroodpad do predmetu/oblasti: 

- etická výchova – „Ako často potrebujem nový mobil?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=jid2A7ldc_8 - krátky film Wake up call + diskusia, 

- technika – Malé domáce elektrospotrebiče, 

- matematika – v rámci učiva Konštrukcia stredu kruhu pomocou osí tetív sme hľadali stredy 

tanierikov pod kvetináče, aby sme mohli navŕtať otvory, ako príprava materiálu na tvorivú dielňu. 

 Rovesnícke vzdelávanie - mali sme v pláne zrealizovať rovesnícke vzdelávanie – divadielko 

(voľné pokračovanie Malého princa). Deti začali maľovať kulisy, napísali scenár a začali sa 

nácviky. Z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania sme divadielko nestihli zrealizovať. 

 Zrealizovali sme rozhlasovú reláciu, ako úvodné info o projekte a o tom, že žiaci môžu prinášať 

do školy pokazené malé elektrospotrebiče. 

 Zmeny na škole v oblasti elektroodpadu - do EKOkútika, kde sme mali v stojanoch vrecia na 

papier a plast, nádobu na zber batérií a žiaroviek, pribudla nádoba na zber malého elektroodpadu. 

 Náhradné aktivity počas korony: 

- pripravili sme Google kvíz o elektroodpade, 

- žiaci budú mať po návrate do školy (na hodinách geometrie) možnosť oboznámiť sa s 

mechanickým strúhadlom na ceruzky a používať ho v prípade potreby (namiesto elektrického, 

ktoré je veľmi náročné na batérie), 

- aktivita „Odlož mobil a zahraj sa aj bez neho“. 

 Info o projekte - pripravili sme informačnú nástenku  

 Zapojnie rodičov do projektu – rodič žiaka urobil prototyp ohrievača na čajové sviečky z 

keramických kvetináčov. Bude viesť Tvorivú dielňu „Zohrejme si klubovňu“ v budúcom 

školskom roku. 
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12. 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 NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 

skúšky 

priem. 

prospech 

samé 

jednotky 

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

1.-4. 
8 136 79 58,10 9 6,61 35 25,73 3 2,2 10 7,35 3 1,18 65 

ročník 

5.-9. 
6 139 59 42,44 30 21,58 37 26,61 1 0,71 12 8,63 1 1,82 28 

ročník 

1.-9. 

ročník 
14 275 138 50,18 39 14,18 72 26,18 4 1,45 22 9,09 4 1,50 93 

Z počtu neprospievajúcich uveďte počet žiakov, ktorí budú koncom augusta robiť opravné skúšky: 4 

 

 2019/20 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2020 

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. 
               

ročník 

5.-9. 
               

ročník 

1.-9. 

ročník 
               

 

Pre porovnanie 

2018/19    2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 

Ročník 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 

skúšky 

priem. 

prospech 

samé 

jedno

tky 

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

1.-4. 
8 142 74 52,11 15 10,56 37 26,06 3 2,11 13 9,15 0 1,21 80 

ročník 

5.-9. 
7 132 32 24,24 33 25 30 22,73 19 14,39 18 13,64 7 2,03 8 

ročník 

1.-9. 

ročník 
15 274 106 38,69 48 17,52 67 24,45 22 8,03 31 11,31 7 1,72 88 
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Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu 

Priemer za 1. - 9. roč.: 1,50                                                      Priemer v 2018/19: 1,72 (pre porovnanie) 

 

 

predmet 
celkový prospech 

I.stupeň II.stupeň 

slovenský jazyk a literatúra 1,33 2,18 

matematika 1,25 2,31 

prvouka 1,03 - 

prírodoveda - biológia 1,24 1,51 

vlastiveda - geografia 1,26 1,78 

dejepis - 1,77 

fyzika - 1,98 

chémia - 1,83 

anglický jazyk 1,14 1,89 

nemecký jazyk - 1,73 

občianska náuka - 1,64 

výtvarná výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala 

telesná a športová výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala 

hudobná výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala 

pracovné vyučovanie  absolvoval/absolvovala - 

technika - absolvoval/absolvovala 

etická výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala 

náboženská výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala 

informatika  

1. - 2. ročník 

absolvoval/absolvovala 

 

3. - 4. ročník 1,04 

 

1,43 

tvorivá informatika s Baltíkom absolvoval/absolvovala - 

programovanie - absolvoval/absolvovala 

tvorba projektov - absolvoval/absolvovala 

futbal - absolvoval/absolvovala 

Celkový prospech k 30.6.2020 1,18 1,82 

Celkový prospech k 31.8.2019   
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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 0 / 0 % 8 /  2,92 % 

správanie 3. stupeň 0 0 0 0 0 / 0 % 4  /  1,46 % 

správanie 4. stupeň 0 0 0 0 0 / 0  % 7   / 2,55  % 

riaditeľské pochvaly 9 6,61 13 9,35 22 / 8 % 46 / 16,79 % 

riaditeľské pokarhania 0 0 2 0,72 2 /  0,72 % 5  /  1,85  % 

   

Hodnotenie dochádzky        

počet vymeškaných hodín I.stupeň 
priemer 

na žiaka 
II.stupeň 

priemer 

na žiaka 

priemer  

za ZŠ 

predch. šk. rok 

priemer za ZŠ 

spolu I. polrok 8 172 59,21 6 286 45,55 52,38 43,31 

spolu II. polrok 3 412 25,08 4 276 30,76 27,95 52,11 

Spolu za rok, z toho: 11 584 85,17 10 562 75,98 80,53 95,43 

ospravedlnených / rok 9 862 72,51 10 518 75,66 74,10 90,22 

neospravedlnených / 

rok 
1 678 12,33 44 0,31 6,26 5,21 

 

 

13. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Využívanie priestorov 

 

Všetky priestory školy sú plne využité dvoma subjektmi – základnou školou a SSOŠ. Odborné 

učebne  má každý subjekt vlastné, telovýchovné priestory sú využívané spoločne podľa vopred 

spracovaného rozvrhu. 

 Dve odborné učebne informatiky sú využívané hlavne na vyučovanie informatických predmetov. 

Vyučujú sa tu aj prírodovedné a spoločenskovedné predmety, popoludní sú k dispozícii pre záujmovú 

činnosť. V prípade potreby v nich prebiehajú vzdelávacie podujatia. Pravidelne sme vyučovali 

(prírodovedné predmety a cudzie jazyky) v troch učebniach s interaktívnou tabuľou a príslušenstvom 

(multimediálne učebne), jedna z nich je vybavená aj  tabletami pre žiakov. 

 V  triedach 1. stupňa sú pevne inštalované dataprojektory a biele tabule na využívanie eBeam 

systému. Vo všetkých triedach sú biele tabule, ktoré sa spolu s prenosným zariadením a dataprojektorom 

dajú využívať interaktívne. 

 V priestoroch školy sa na vyučovanie predmetu technika využíva školská dielňa. 

 Telovýchovný objekt s dvoma telocvičňami a posilňovňou využívajú obidva subjekty – ZŠ 

a SSOŠ. V popoludňajších hodinách je využívaný na záujmovú činnosť. 

 Škola využíva veľké trávnaté ihrisko, ako aj ihrisko s umelým povrchom s rozmermi 33m x 18m, 

ktorého povrch bol na jeseň v roku 2018 vymenený. Kultúrna miestnosť je využívaná ZŠ a SSOŠ na 

kultúrne, spoločenské aj vzdelávacie podujatia. 

 Na vyučovacích hodinách prírodovedy a biológie je využívaný aj náučný chodník vo vnútornom 

átriu školy. Pri vyučovaní výchovných predmetov a počas prestávok sa využíva vnútorné átrium školy 

a novovybudovaná oddychová zóna pre žiakov a zamestnancov školy. 

 

 

 



Základná škola Postupimská 37 Košice 
 

 24 

Využívanie výpočtovej techniky na škole 

 

V školskom roku 2019/2020 sme využívali výpočtovú techniku nasledovne: 

 počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

- matematika – interaktívna tabuľa, aplikácia Matika.in - na domácu prípravu žiakov 

- cvičenia z matematiky – interaktívna tabuľa – takmer každá vyučovacia hodina (2 – 3 krát 

mesačne) 

- informatika, programovanie – počítače, notebooky, dataprojektor, interaktívna tabuľa – pravidelne 

na každej vyučovacej hodine 

- tvorba projektov - počítače, notebooky, dataprojektor - pravidelne na každej vyučovacej hodine 

- biológia - PC, interaktívna tabuľa na každej vyučovacej hodine, tablety na konci tematických 

celkov na opakovacích hodinách 

- fyzika - PC, interaktívna tabuľa na každej vyučovacej hodine 

- výtvarná výchova – notebook, dataprojektor 

- slovenský jazyk a literatúra – týždenne interaktívna tabuľa 

- hudobná výchova – notebook, mobilný telefón, reproduktory 

- dejepis - notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

- geografia - notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa 

- náboženská výchova – notebook, dataprojektor 

- vyučovacie predmety na 1. stupni – okrem telesnej a športovej  

 záujmová činnosť v popoludňajších hodinách 

 aktivity a vzdelávanie pre žiakov, rodičov, pedagógov 

 využívanie IKT v riadiacej práci – databáza, rozhodnutia, vysvedčenia, štatistiky, tvorba rozvrhu 

hodín, ... 

 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

 

V školskom roku 2019/2020 vyučujúci využívali pre názornosť vo výchovno-vzdelávacom 

procese rôznorodé učebné pomôcky, no pre jeho skvalitnenie sme zakúpili učebné pomôcky pre 

vyučovanie matematiky, telesnej a športovej výchovy, cudzích jazykov, pre MZ 1.- 4. ročníka a ŠKD. 

Vychádzajúc zo záverečných správ vedúcich MZ a PK je potrebné rozšíriť kabinetné zbierky: 

 Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry: 

Používanie - knihy – učebnice, slovníky, umelecká literatúra, odborná literatúra, zbierky úloh, rádio 

(literárne ukážky, hudobné ukážky – napr. k TC pieseň; hudba pri práci žiakov – napr. pri tvorivom 

písaní), pracovné listy, tabule – zelená, biela, interaktívna, magnetická, notebook, projektor, 

reproduktory, tabuľky so súhrnom učiva, závesné mapy s učivom, pomôcky k didaktickým hrám – 

kartičky, kocky, bábky, loptičky, mucholapky a pod., kreatívne materiály – výkresy, farebné papiere, 

lepidlá, nožnice, farbičky..  

Potreba doplniť -  umelecká literatúra pre žiakov 2. stupňa na spoločné doplnkové čítanie, reproduktory 

s bluetooth a USB portom (zvukové a hudobné ukážky na vyučovacie hodiny aj rozhlasové relácie cez 

školský rozhlas)  

 Predmetová komisia matematiky: 

Používanie – printové - svojpomocne spracované pracovné listy, prípadne zo stránky Zborovna.sk, 

pracovné zošity TAK-TIK (5. a 6. ročník), Libera Terra (7.- 9. ročník), učebnice, zbierky úloh, tabuľky, 

obrazové - číselná os, štvorcová sieť, nástenné mapy a prehľady učiva, karty s úlohami, karty na 

precvičovanie počtových úkonov, rímske čísla, 3D - modely rovinných útvarov, modely telies, skutočné 

telesá, kostry telies, stavebnice, detské kocky, zlomkové sady, technické - tabuľové rysovacie pomôcky, 

kalkulačky 

Potreba doplniť - nádoba 1dm kubický - kompatibilná so sadou pre rozklad čísla, karty s úlohami pre 

geodosky, kniha Počítanie so stovkovou tabuľkou, kniha Spojovateľné kocky v triede, Eurá – veľká sada 

na magnetickú tabuľu 
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 Predmetová komisia biológie, chémie, techniky a fyziky: 

Používanie - pracovné listy, študijný text, prírodniny, semimikrosúpravy, laboratórne pomôcky, modely, 

chemické mriežky, obrazy, torzo tela, mikroskopy, laboratórne súpravy na mikroskopovanie, PC, 

projektor, tablety, interaktívna mapa, internet, pracovné náradie - lopaty, fúriky, motyky, hrable,... 

technické náradie - vypaľovačka na drevo, brúsny papier, pílka, kladivo, ... tvorivé komponenty - stuhy, 

špendlíky, korálky, .... ochranné rukavice 

Potreba doplniť - chemické a fyzikálne laboratórium, pracovné náradie do školskej dielne a pre prácu 

vonku, nástenné obrazy – technické náradie, laboratórne pomôcky a časti tela v anglickom a nemeckom 

jazyku 

 Predmetová komisia spoločenskovedných a výchovných predmetov: 

Používanie - pracovné listy, pracovné zošity, slepé mapy, interaktívne mapy, modely, reprodukcie 

výtvarných diel, makety, repliky archeologických nálezov 

Potreba doplniť - zbierka nástenných máp, doplniť počty učebníc na predmet občianska náuka 

 Metodické združenie 1. – 4. ročníka 

Používanie - pracovné listy, nástenné obrazy – matematika, slovenský jazyk a literatúra, gramatické 

tabule, pravopisný slovník, karty s vybranými slovami, karty na násobenie a delenie, mapa SR, knihy ako 

ukážky na čítanie, CD prehrávač, PC, vlastný obrazový materiál, vlastné prezentácie 

Potreba doplniť - CD prehrávače, CD s nahratými piesňami pre 1. – 4. roč., kocky na matematiku 

  Školský klub detí: 

Potreba doplniť - koberec, boxy na hračky, CD prehrávač, materiál na výtvarnú činnosť, spoločenské 

hry, náčinie na pohybové aktivity vonku 

Využívaním inovatívnych, aktivizujúcich metód a foriem práce sme rozvíjali u žiakov kreativitu, 

predstavivosť, kritické myslenie, efektívnu kooperáciu a komunikáciu i prezentačné schopnosti. Na 

vyučovacích hodinách sme využívali: virtuálnu knižnicu pre učiteľov Zborovňa.sk, vzdelávací portál 

Datakabinet.sk, portál digitálneho vzdelávania Kozmix. Úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov sme 

monitorovali testami, vykonávali ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov sme prijali 

opatrenia na ich odstránenie. 

Na základe skúseností z mimoriadnej situácie vidíme aj ďalšie možnosti rozvoja školy vo využívaní IKT 

technológii, napríklad online prenosy vyučovacích hodín pre žiakov, ktorí sú chorí alebo z iného dôvodu 

doma, zabezpečenie tabletov alebo PC pre všetkých žiakov a následne možnosť ich využívania na 

všetkých vyučovacích hodinách – vyhľadávanie informácií, práca na projektoch, kvízy, online pracovné 

listy, testy a pod. 

I napriek našej snahe odovzdávať našim žiakom vedomosti a zručnosti prostredníctvom IKT technológií, 

pociťujeme nedostatočné zabezpečenie IKT technikou – notebook s dataprojektorom do každej triedy na 

2. stupni, notebooky do tried na 1. stupni, CD prehrávače resp. reproduktory s USB portom, webkamery – 

pre online vyučovanie. 

 

Novovytvorené hodnoty, opravy, havárie 

 

V školskom roku 2019/2020 sme zakúpili školský nábytok a IKT technológie pre žiakov 

a pedagogických zamestnancov – učiteľské katedry so stoličkami do 10 tried, stoličky do zborovne, 

pracovný stôl, PC zostavu do zborovne, tlačiarne, notebooky. Zriadili sme oddychovú zónu pre žiakov 

a zamestnancov v interiéri školy. Vymaľovali sme časť chodieb a učební. Zakúpili sme a zaviedli 

videovrátnika pre komunikáciu rodičov detí v ŠKD s vychovávateľkami. Skvalitnili sme digitalizáciu 

učební na 1. stupni. Zriadili sme tretiu multimediálnu učebňu s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. 

Svojpomocne sme náterom zrenovovali opláštenie malej telocvične. Odstránili sme havarijný stav 

v učiteľských kabinetoch – poškodené priečky, poruchu na ústrednom kúrení – výmena prasknutého 

potrubia, odstránenie havárie na potrubí teplej úžitkovej vody, prečistenie kanalizácie v žiackych 

toaletách a v školskej jedálni.  
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Nevyhnutné opravy v škole 

 

 rekonštrukcia veľkej telocvične  

 výmena drevených rámov okien 

 rekonštrukcia žiackych sociálnych zariadení pre žiakov 2. stupňa 

 zatemnenie v odborných učebniach a kultúrnej miestnosti 

 výmena prechodových dverí hlavného vchodu, vedľajšieho vchodu, bočných dverí do telocvične, 

v školskej jedálni pre odber tovaru a potravín 

 výmena výdajného pultu v ŠJ 

 porevízne opravy 

 

14. 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 / % 

(2019) 

 Pridelený rozpočet / % 

(2020) 

2019 1.-6. mesiac 2020 

2019 450 381 580 147 / 128,81 % 8 294   

 

2020 

 

522 321 618  562 / 118,43 %  2 486 

 

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

finančných aktivít (odmeny pedagógom, dohody, materiálové vybavenie....)...............................0 € 

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

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít.....................2 486 € 

všetky finančné prostriedky boli použité na mzdy vychovávateliek ŠKD  

c) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

ZRPŠ - 2 % dane a finančný príspevok rodičov..........................................................................904,77 €  

(oddychová zóna pre žiakov a kultúrna miestnosť)   

Sponzorský finančný dar – Mgr. Jozef Andrejčák ..................................................................... 150,00 € 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. ....................................................................................................3 000 € 

(športové potreby, interaktívna tabuľa s dataprojektorom) 

d) Záväzky za  rok :  

a. 2018                       ...................................   0 € 

b. 2019                       ...................................   0 € 

c. 2020 iba  do 30.6.  ....................................  0 € 
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SWOT analýza školy: silné stránky, slabé stránky, príležitosti, riziká 
SWOT analýza poukazuje na silné stránky školy, na ktorých chceme budovať a slabé stránky, ktoré sa 

snažíme odstrániť, prípadne eliminovať. Z analýzy vyplýva jasné zameranie koncepcie školy, potreba 

motivovať pedagógov a zamestnancov školy k zmenám, ktoré prinášanú neustále zvyšovanie kvality 

školy v oblasti humanizácie a informatizácie vzdelávacieho procesu ako aj vnútorného a vonkajšieho 

prostredia školy. 

 

MATERIÁLNE VYBAVENIE 

Silné stránky 

- odborné učebne (IKT, dielne,) 

- jazykové mobilné laboratórium 

- učebňa pre spoločenskovedné a prírodovedné 

predmety vybavená tabletami pre žiakov 

- multimediálna učebňa 

-   e-Beam systémy,  biele tabule,  zadná 

projekcia 

- rozvoj školy a každoročné dovybavovanie IKT 

učební 

- multimediálne vybavená kultúrna miestnosť s 

ozvučením 

- strecha po rekonštrukcii 

- posilňovňa a jej vybavenie 

- vybavenie a moderné osvetlenie telocvičných 

priestorov 

- rekonštruovaná malá telocvičňa 

- futbalové ihrisko s umelým povrchom (33x18 

m) 

- rekonštruované veľké trávnaté ihrisko 

- školský klub detí 

- wiffi sieť  

- kvalitné stravovanie  

- senzorový bezpečnostný systém v interiéri 

- náučný chodník s vytvorením EKO učebne 

a prepojením na živý kútik 

- živý kútik 

- využitie voľných priestorov školy na  prenájom 

iným vzdelávacím subjektom 

-  

Slabé stránky 

- nedostatočné zatemnenie v odborných 

učebniach pre použitie projektora 

- chýbajúce atletické ihrisko  

- chýbajúce chemické a fyzikálne laboratórium 

-  nezrekonštruovaná veľká telocvičňa 

 

Príležitosti 

- vybudovanie relaxačných zón pre žiakov 

a učiteľov exteriéri školy 

 

Riziká 

- nedostatok priestorov pre zriaďovanie odborných 

učební 

- nedostatok finančných prostriedkov pre 

rekonštrukciu 

- subjektívna neochota pre uskutočňovanie 

zmien zo strany  zainteresovaných pedagógov 

 

PEDAGOGICKÝ PROCES 

Silné stránky 

- výchovno-vzdelávacie výsledky v oblasti 

informatiky, slovenského jazyka, športu 

- inovatívne metódy a využívanie IKT vo 

Slabé stránky 

- väčšia voľnosť vo výučbe 

- priestor pre rozvoj komunikačných zručností 

žiakov 
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vyučovaní  

- spolupráca s CPPPaP  pri riešení výchovno-

vzdelávacích a disciplinárnych problémov v rámci 

celého kolektívu triedy 

- práca s pohybovo nadanými  a talentovanými 

žiakmi       so zameraním na futbal  

- zapojenosť pedagógov do vzdelávania 

- starostlivosť špeciálneho pedagóga o žiakov so 

ŠVVP 

- zriadenie Inkuzívneho tímu 

- nedostatočné prepojenie vedomostí zo školy 

s praktickým životom 

 

Príležitosti 

- neustále zvyšovanie úrovne výchovno-

vzdelávacích výsledkov  

- práca s talentovanými žiakmi a zapojenie do 

súťaží so snahou presadiť sa v najvyšších 

kolách 

- pracovať na skvalitňovaní výučby 

a komunikácie vo vyučovaní cudzích jazykov  

- zlepšenie práce s problémovými žiakmi 

a triedami vďaka spolupráci s CPPPaP 

- práca so žiakmi, ktorí majú špeciálno-

pedagogické potreby v rámci individuálnej 

integrácie  

- rozvoj pohybovej kultúry  

 

Riziká 

- slabá motivácia k učeniu sa vyplývajúca 

z nedostatočného využívania nových 

výučbových metód motivujúcich k práci vo 

všetkých predmetoch 

- nižšia úroveň vzdelávacích výsledkov 

a zručností v jednotlivých kompetenciách 

žiakov 

 

 

EDO dotazník – autoevalvácia školy 

 

V školskom roku 2019/2020 sme zrealizovali evaluačný dotazník, ktorý bol zameraný na osem 

oblastí – Fyzické prostredie školy, Ciele, kultúra a identita školy, Štýl riadenia, komunikácia a vzťahy 

medzi vedením a učiteľmi, Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi, vyučovacie štýly učiteľov a klíma na 

hodinách, Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi, 

Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi.Dotazník bol vyplnený v januári 2020 rodičmi, žiakmi 

a učiteľmi.  

Všetky opýtané strany - učitelia, žiaci aj rodičia sa zhodujeme v dosahovaní spoločného cieľa. Všetci 

chceme, aby žiaci našej školy ako aj samotná škola dosahovali, čo najlepšie výsledky. Usilujeme sa 

spoločne o čo najvyšší počet žiakov. Spolu s rodičmi pracujeme na tom, aby naši žiaci boli prijatí na 

dobré stredné školy. Snažíme sa o to, aby ani jeden žiak nezaostával. 

Silné stránky 

 Rodičia bez obáv komunikujú so školou, komunikáciu považujú za pokojnú a otvorenú.  

 Všetci - učitelia, žiaci, rodičia vnímajú, že škola sa mení.  

Príležitosti 

 Dôraznejšia potreba digitalizácie vyučovacieho procesu a potreba používania internetu na 

vyučovacích hodinách. 

 Zvyšovať úroveň experimentálnej činnosti na škole a podporovať tak tvorivé učenie žiakov. Z 

toho vyplýva potreba kvalitného materiálno-technického zabezpečenia odborných učební, dielní, 

laboratórií a pod. 

 Oceňovať tvorivosť žiakov a vytvárať im príležitostí uplatňovať ich tvorivosť, zručnosti, poznatky 

formou kvízov a súťaží. 

 Odstraňovať rutinu na vyučovacích hodinách – potreba využívania inovatívnych a bádateľských 

metód vyučovania. 

 Zlepšovať atmosféru na vyučovacích hodinách. 
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 Podporovať najslabších žiakov. 

 Zlepšiť zainteresovanosť a informovanosť rodičov o dianí v škole a pomoci rodičov škole. 

 Zlepšiť komunikáciu školy s rodičmi nielen o výchovno-vzdelávacom procese. 

 Zlepšovať úroveň komunikačných schopností učiteľov a schopnosti kooperácie. 

 

15. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi školy a organizáciami 

 

Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 

Spolupráca s rodičmi prebiehala počas školského roka hlavne prostredníctvom triednych 

učiteľov cez triedne aktívy, telefonické konzultácie, online individuálne pohovory a prostredníctvom 

sociálnych sietí. Ale v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania sa nadviazali mnohé kontakty priamo s 

rodičmi žiakov, ktorí žiakom pomáhali pri plnení zadaných úloh, posielali učiteľom vypracované úlohy a 

podobne. Najintenzívnejšia spolupráca bola v priebehu celého roka s rodičmi začlenených žiakov, ktorí sa 

(vo väčšine prípadov a ak to bolo v ich silách) maximálne snažili pomáhať svojim deťom pri príprave na 

vyučovanie. Ako nedostatok konštatujeme, že na druhom stupni sa mnohí rodičia prestanú zúčastňovať 

rodičovských združení a konzultačných dní, záujem o výchovno-vzdelávacie výsledky klesá, celkovo 

menej dohliadajú na prípravu svojich detí na vyučovacie hodiny. Aj počas mimoriadnej situácie boli 

veľké rozdiely v práci žiakov, na ktorých rodičia dohliadali a venovali sa im a tými, ktorí doma neboli 

kontrolovaní. Rodičia boli nápomocní učiteľom aj podporou materiálno-technického zabezpečenia 

vyučovania alebo priestorov triedy. Prijímali pozvanie na školské aktivity a podujatia, pri ktorých 

priložili svoju ruku k dielu. So svojimi deťmi nám pomohli v rámci Dobrovoľníckej jesene skrášliť 

vonkajší areál školy. I napriek tomu si želáme, aby sa participácia rodičov našich žiakov na živote v našej 

škole  zintenzívnila, aby rodičia prichádzali do školy častejšie , radi a zaujímali sa o dianie v škole a boli 

nápomocní. 

Za kľúčovú úlohu v oblasti poskytovania informácií o dianí v škole žiakom, rodičom i verejnosti 

považujeme pravidelnú aktualizáciu web stránky školy. Výrazne sa zlepšila i komunikácia s rodičmi 

prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 

Kladieme dôraz na korektnú interakciu vo vzťahu rodič – škola. Sme otvorení objektívnym 

pripomienkam, požiadavkám a riešeniu problémov. 

Spolupráca s výborom ZRPŠ bola na dobrej úrovni. Rada rodičov sa pravidelne schádzala pod 

vedením predsedníčky ZRPŠ Ing. Zuzany Sidorovej . Pracovala na základe schváleného programu, taktiež mala 

spracovanú svoju základnú agendu. Na zasadnutiach výboru ZRPŠ boli prerokované a predložené 

požiadavky, pripomienky a návrhy rodičov. V školskom roku 2019/2020 rodičia schválili účelový 

príspevok vo výške 13 € na jedno dieťa, ktorý sa využil na dotáciu aktivít, súťaží a projektov školy v smere 

k žiakom. Okrem iného bolo ťažiskovou finančnou podporou príspevok na zriadenie oddychovej zóny pre 

žiakov a zamestnancov školy v interiéri školy a príspevok na zakúpenie knižných odmien pri príležitosti 

zhodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v závere školského roka.  

Významnú úlohu v živote školy zohráva aj Rada školy. Predsedom Rady školy je  PaedDr. 

Marián Vadas.  

Na prvom zasadnutí riaditeľka školy Mgr. Jana Polačková podala informácie  

o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019, o Školskom vzdelávacom programe a 

Školskom výchovnom programe na školský rok 2019/2020 a o organizácii školského roka 2019/2020. 

Na druhom zasadnutí boli členovia rady školy oboznámení o čerpaní rozpočtu za rok 2019 a návrhu 

rozpočtu na rok 2020. Rada školy prerokovala a schválila Dodatok k Školskému poriadku, v ktorom je 

uvedená zmena týkajúca sa trávenia veľkých prestávok. Predseda Rady školy uviedol termíny k voľbe 

nových členov Rady školy: 

- Voľba z pedagogických zamestnancov: 30. marec 2020 

- Voľba z nepedagogických zamestnancov: po 25. marci 2020 

- Voľba z radov rodičov: 30. marec 2020 

- Ustanovujúce stretnutie Rady školy: 6. apríl 2020 
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Z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania však bolo pôsobenie Rady školy upravené a predĺžená jej 

činnosť vplyvom prerušenia prevádzky školy. Voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov prebehnú v augustových termínoch a zástupcov rodičov na prvom stretnutí ZRPŠ v 

septembri. 

V tomto školskom roku sme  spolupracovali  s CVČ  Domino v rámci záujmových útvarov, ktoré 

vedú naši pedagógovia v priestoroch školy. 128 žiakov navštevovalo 11 záujmových útvarov:  

Mladý prírodovedec, Z rozprávky do rozprávky, Dračia stopa, Mladý vedec, Tvorivé dielne, Florbal, 

Futbal, Mladý krajčír, Loptové hry, Ľudové tance a Športová príprava. 

V rámci projektu spolupráce s MŠ Jaltská 33 sme uskutočnili pre deti a rodičov niekoľko aktivít 

– oboznámenie sa detí MŠ s prostredím základnej školy,  návšteva slovenskej izby v našej škole, účasť na 

otvorenej hodine v 1. ročníku a tvorivé aktivity na Predzápisných stretnutiach pre budúcich prvákov 

Pokračovali sme v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Košiciach. Spoločne 

sme zorganizovali súťaž v prednese rozprávok Dobšinského Košice a prehliadku divadelných súborov 

Divadelné Košice J. Zborovjana. 

Spolupráca s CPPPaP Zuzin park ako aj s CŠPP bola dobrá. Mali sme vypracovaný 

harmonogram konzultácií a v prípade potreby aj dohodnutý náhradný termín konzultácie. Spoluprácu 

týchto inštitúcií hodnotíme kladne, aj vo vzťahu k rodičom, ktorým podľa potreby a záujmu bola 

poskytovaná pomoc pre ich dieťa priamo na pracovisku CPPPaP.  Je na škodu dieťaťa, že v niektorých 

prípadoch rodičia túto ponuku nevyužívajú tak, ako by si situácia ich dieťaťa vyžadovala. Konzultantkou 

pre našu školu je Mgr. Katarína Kozáková, ktorá okrem psychologických vyšetrení a diagnostiky 

zastrešovala aj adaptačné vzdelávanie nášho odborného zamestnanca, školskej psychologičky Mgr. 

Simony Weissovej a bola jej uvádzajúcim odborným zamestnancom. 

 

Spolupráca predmetových komisií a metodického združenia s inštitúciami a subjektmi 

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov  

- Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach – recitačná súťaž Dobšinského Košice 3 

- Centrum voľného času Domino – postupové súťaže 

- Knižnica pre mládež v Košiciach – besedy v školskej aj centrálnej pobočke knižnice 

- Stacionár sv. Heleny (Exnárová 10, Košice)  

- Miestny úrad Košice III 

- Detská organizácia Fénix, o. z.  

- Pohodovo, o. z. – projekt Vianočná pošta  

- Žiacka školská rada  

- Inkluzívny tím ZŠ – hlavne špeciálny pedagóg a asistenti 

Predmetová komisia matematiky a informatiky  

- CVČ Orgovánová – kurzy finančnej gramotnosti; organizácia okresného kola MO v našej škole 

- Školský Recyklačný program RECYKLOHRY - zabezpečenie učebných pomôcok a didaktických 

hier na matematiku 

- CEEV Živica - zabezpečenie didaktických hier na matematiku cez projekt Elektroodpad - dopad 

- ZŠ Veľká Ida - zapožičanie šachov na celoškolskú súťaž Skokan školy 

Predmetová komisia dejepisu, geografie a výchovných predmetov 

- Maratónskym klubom Košice 

- CVČ Domino – Školský šport 

- Rímskokatolícka Farnosť Svätej Rodiny – Dargovských hrdinov 

- Gréckokatolícka charita 

- Diecézny katechetický úrad Prešov 
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Metodické združenie 1. – 4. ročníka  

- Dopravné ihrisko, Alejová, KE 

- Krízové centrum 

- CK Andromeda 

- DAFA trans, s.r.o.  

- Liga proti rakovine 

- Kozmix 

- Talentída, n.o. 

- CVČ Domino 

- MŠ Jaltská a Panorámka 

Predmetová komisia chémie, biológie, techniky  

- CVČ Popradská – olympiády, aranžovanie 

- DO Fénix (Šikovný pacient, Domáca lekáreň, Challenge Postupimská – online, Celoslovenské 

stretnutie fénixákov – online so zameraním na ekológiu ponúkajúce rôzne enviroaktivity) 

- Gymnázium Trebišovská – Trebišovský viacboj – žiaci 9. ročníka 

 

Spoločne so žiakmi a rodičmi našej školy sa venujeme aj charitatívnej činnosti. Niekoľko rokov sa 

v rámci projektu Škola podporujúca zdravie aktívne zapájame do finančnej zbierky pri príležitosti Dňa 

narcisov - Liga proti rakovine. V tomto školskom roku sa zbierka z dôvodu mimoriadneho prerušenia 

vyučovania nekonala. Naši žiaci a zamestnanci sa aktívne zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom  

v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Na účet Nadácie pre deti Slovenska sme zaslali 

30,68 €. V decembri učitelia spolu so žiakmi pripravili a zorganizovali Vianočnú akadémiu s podávaním 

vianočného punču. Dobrovoľné vstupné a výťažok z punču vo výške 155 € sme venovali mestu Prešov 

pre obete výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici. Materiálnu pomoc sme poskytli aj psíkom 

v útulku v Haniske. Naši žiaci pre nich vyzbierali a zaniesli im veci pred začiatkom prichádzajúcej zimy. 

Nezabúdame ani na našich seniorov. V rámci aktivít Žiackej školskej rady žiaci pravidelne navštevovali 

denný stacionár sv. Heleny a Klub dôchodcov, kde spestrili čas našim starkým kultúrnym programom 

či hraním spoločenských hier. 

 

Činnosť školského psychológa  
 

Realizované aktivity za šk. rok 2019/2020 boli nasledovné: 

 Odborná psychologická starostlivosť pre žiakov:  

- na základe ich individuálnych potrieb, najmä žiakom s poruchou pozornosti spojenou s 

hyperaktivitou (ADHD), poruchou pozornosti (ADD), žiakom so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami, žiakom s poruchou autistického spektra – Aspergerov 

syndróm, žiakom so všeobecným intelektovým nadaním, žiakom s problémovým správaním, 

žiakom v aktuálnej krízovej situácii, 

- diagnostika sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v školskej triede - účasť na edukačnom procese, 

so zameraním na pozorovanie prejavov správania sa a spôsob kooperácie účastníkov edukačného 

procesu, 

- intervenčné aktivity zamerané na rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych zručností  a 

zlepšenie sociálnych vzťahov, 

- kariérne poradenstvo - informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity súvisiace s 

voľbou povolania, 

- fraktálna kresba ako diagnostický a terapeutický nástroj („Autoportrét duše“), „Ruka sebalásky“, 

- online poradenstvo počas pandémie. 
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 Spolupráca s učiteľmi a vychovávateľkami: 

- priebežné konzultácie a pomoc učiteľom a vychovávateľkám pri optimálnom riešení 

problémových a konfliktných situácií so žiakmi, 

- realizácia skupinových aktivít za účasti triedneho učiteľa, príp. vyučujúceho, zameraná na 

podporu a rozvoj pozitívnej a podpornej sociálnej klímy v triedach, 

- zlepšovanie sociálnej klímy triedy – Fraktálny strom priateľstva, kooperatívne hry, 

- spolupráca prebiehala na veľmi dobrej úrovni. 

 Spolupráca s rodičmi: 

- konzultácie s rodičmi individuálne začlenených žiakov so ŠVVP 

- konzultácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov, 

- prebiehala na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka realizovania KLUBU pre rodičov integrovaných 

žiakov, ako aj rôznorodých individuálnych konzultácii vyplývajúcich z potrieb žiakov. 

 

Činnosť výchovného poradcu 

 

 Oblasť poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine 

- uskutočnili sme 2 zasadnutia Výchovnej komisie, za prítomnosti rodiča,  výchovného poradcu, 

špeciálnej pedagogičky, riešeného žiaka,  triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho, 

 v školskom roku 2019/2020 evidujeme 39 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami - individuálne začlenených žiakov v bežnej triede je 28 žiakov a bez začlenenia 18 

žiakov. Koordinátor pre prácu s týmito žiakmi je špeciálna pedagogička Mgr. Viktória Hopková.  

Vo svojej práci zabezpečovala individuálnu pomoc týmto žiakom na základe informácií od 

vyučujúcich individuálnym prístupom. O práci s týmito žiakmi vedie záznamy.                

 Oblasť poradenstva v profesijnom vývine 

- profesijná orientácia začína už v prvom ročníku a najintenzívnejšie sa prejavuje v ôsmom 

a deviatom ročníku. Obsahuje individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi, triednymi učiteľmi 

a zástupcami stredných škôl. Všetky potrebné informácie dostávali žiaci priamo od výchovnej 

poradkyne alebo na triednických hodinách triednymi učiteľmi, na hodine etickej výchovy  

prostredníctvom prezentácií o stredných školách. V triede deviateho ročníka na nástenke bola 

vyhradená časť venovaná profesijnej orientácii. Žiaci boli aktuálne informovaní o Dňoch 

otvorených dverí jednotlivých škôl. Rodičia týchto žiakov dôležité informácie a termíny dostali 

prostredníctvom výchovnej poradkyne, triednych učiteľov, propagačnými materiálmi, 

poskytnutím informácií z webových stránok i centrálnej nástenky výchovného poradenstva 

i stránky školy. Na individuálnu konzultáciu žiaci aj rodičia využívali konzultačné hodiny 

výchovného poradcu. Taktiež mali možnosť sa informovať mailom, telefonicky, čo niekoľko 

rodičov a žiakov aj využilo. 

- profesijnú diagnostiku využilo 21 žiakov deviateho ročníka, ktorú vykonala psychologička Mgr. 

Katarína Kozáková   formou individuálnych konzultácií.  

- pre žiakov deviateho ročníka boli uskutočnené ohľadom voľby povolania tieto aktivity: 

o navštívili SOŠ Ostrovského – „ Správna voľba povolania“ – vzdelávacia prezentácia 

stredných škôl – IX.A 

o beseda so zamestnankyňou DualPointu – duálne vzdelávanie na stredných školách 

o navštívili Veľtrh vzdelávania PROEDUCO 

o v našej škole sa boli prezentovať stredné školy: SOŠ technická Kukučínova, SOŠ hutnícka 

Šaca, SOŠ PAMIKO, SOŠ pedagogická 

- žiaci podľa záujmu o jednotlivé typy škôl využili ponuku Dni otvorených dverí: Gymnázium 

Šrobárová, Gymnázium Park Mládeže, OA Watsonova, HA Južná trieda, SPŠ elektrotechnická, 
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SPŠ strojnícka, SPŠ dopravná,  SOŠ Ostrovského, SOŠ Šaca, SOŠ automobilová, SOŠ 

Kukučinová, SOŠ Gemerská   

- sedem  žiakov 5. ročníka sa zúčastnilo prijímacích pohovorov na osemročné gymnázia. Bolo 

prijatých 6 žiakov.  

- z 25 žiakov deviateho ročníka je 25 žiakov prijatých na stredné školy. Z toho jeden po druhom 

kole prijímacieho pohovoru. 

- všetci žiaci končiaci v školskom roku 2019/2020 boli prijatí na stredné školy. 

 

Žiacka školská rada – „Spolu to zvládneme“ 

 

Žiacka školská rada začala svoju činnosť 19.09.2019 na svojom prvom zasadnutí. Zasadnutia sa 

zúčastnili zvolení  žiaci z jednotlivých tried od 4. ročníka po 9. ročník našej základnej školy. Na svojom 

prvom zasadnutí zvolili tajným hlasovaním podľa zákona 596/2003 zb.z. §26: 

- predsedu ŽŠR        Dominika Salová IX.A trieda 

- podpredsedu ŽŠR  Peter Božík VIII.A trieda 

- zapisovateľ ŽŠR    Simon Györi VI.A trieda 

- ostatní členovia:     Laura Šmajdová IV.A.  

                                                 Dávid Bodnár     IV.B 

                                                  Michaela Janeček V.A  

                                                  Alexandra Suváková V.B 

                                                  Bibiána Kuľhová  VII.A  

- koordinátorky z radov učiteľov: Mgr. Daniela Chomová 

                                                                      Mgr. Zuzana Királyová 

Na prvom zasadnutí si vytvorili Štatút ŽŠR pri ŽŠ Postupimská 37, Košice, ktorý bol prerokovaný 

a schválený dňa 19.09.2019 všetkými členmi ŽŠR. Od tohto dňa nadobudol svoju účinnosť. Štatút bol 

vyvesený na nástenke ŽŠR a boli s ním oboznámení žiaci aj prostredníctvom školského rozhlasu. Na 

prvom zasadnutí bol taktiež navrhnutý a schválený  plán práce ŽŠR v školskom roku 2019/2020.  

 Aktivity Žiackej školskej rady na verejnosti 

- v mesiaci október – návšteva Stacionára sv. Heleny – kultúrny program, 

- v mesiaci december- návšteva Klubu dôchodcov Jegorovovo námestie – kultúrny program, 

- návšteva starostu MČ Dargovských hrdinov – koledovanie, vinšovanie, 

- návšteva Súkromnej MŠ Panorámka – kultúrny program. 

 Aktivity Žiackej školskej rady v škole: 
- 5.október – Deň dobrovoľníkov – pomoc pri upratovaní školského areálu, 

- maľovanie detských hier na školskom dvore, 

- triedenie odpadu v triedach za pomoci Kolégia Zelenej školy pri ZŠ Postupimská, 

- bodovanie tried a šatní – pre  zlepšenie poriadku v triedach a šatniach, 

- Noc v škole – november – Kolégium Zdravej školy a ŽŠR, 

- Valentínska pošta, 

- súťaž o najkrajšiu vianočnú nástenku, 

- pomoc pri vianočnej akadémii, 

- vytvorenie schránky odkazov, návrhov žiakov – Bútľavka, 

- súťaž Skokan roka, 

- súťaž  - Nové logo školy, 

- oddychová zóna školy – na podnety žiakov na zasadnutiach, 

- nástenka ŽŠR s vedením ŽŠR, úlohami, štatútom..., 

- nástenka s úlohami, aktivitami ŽŠR, ktorá bola stále aktualizovaná a dopĺňaná, 

- pomoc učiteľom pri dozoroch v škole, 

- pomoc p. učiteľkám v 1.A, 1.B triede pri imatrikulácii, vianočnej akadémii. 

V dôsledku mimoriadneho prerušenia vyučovania sme úlohy, ktoré boli v pláne práce od mesiaca marec 

do mesiaca jún nesplnili. 
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 Štruktúra práce Žiackej školskej rady 

- stretávali vždy prvý týždeň v mesiaci, 

- pracovali podľa vopred dohodnutého plánu práce, 

- dodržiavali protokol zasadnutí ŽŠR, 

- zasadnutie viedla predsedníčka alebo podpredseda ŽŠR, 

- každého stretnutia je spísaná zápisnica, 

- členovia ŽŠR mali po zasadnutí ŽŠR informovať triedneho učiteľa a spolužiakov v triede 

o priebehu zasadnutia, úlohách, ktoré sme riešili,  

- na zasadnutia boli niekedy pozvaní aj učitelia školy, pani riaditeľka školy, či správca našej 

webovej  a fb stránky. 

 

Činnosť Inkluzívneho tímu 

 

Počas dištančného vzdelávania vznikol inkluzívny tím, ktorý mal pomáhať rodičom, 

žiakom a učiteľom. Na stránke školy bola počas dištančnej výučby zverejnená Online inkluzívna linka 

podpory, kde sú informácie o členoch Inkluzívneho tímu, možnostiach podpory pre rodičov a žiakov 

a dôležité kontakty, kde môžu rodičia, žiaci učitelia volať v prípade potreby. Boli zriadené aj e-mailové 

adresy - inkluzia@postupimska.sk, kde môžu písať rodičia, ale aj učitelia, ak pociťujú, že potrebujú 

pomoc inkluzívneho tímu. Výrazne spolupracujeme so Školou inkluzionistov, keďže nám práve ona 

poskytuje potrebné vzdelávanie. 

Inkluzívny tím sa na svojich zasadnutiach venoval: 

 analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov začlenených žiakov počas dištančnej výučby, 

 plánu práce Inkluzívneho tímu, 

 vzdelávanie členov inkluzívneho tímu, sledovanie online webinárov – VÚDPaP.  

Inkluzívny tím realizoval počas mimoriadneho prerušenia vyučovania vzdelávanie žiakov 6.-9. ročníka, 

ktorí sa počas dištančnej výučby nezúčastňovali vyučovania zo subjektívnych či objektívnych dôvodov. 

Asistenti učiteľa sa im počas tohto vzdelávania venovali a chýbajúce učivo dobrali. V budúcom školskom 

roku 2020/2021 plánujeme zrealizovať podporný klub pre rodičov začlenených žiakov. Rovnako by sme 

chceli, aby sa ranné komunitné kruhy tried dostali do rozvrhu. 

 

Činnosť Školského klubu detí – „Klub zábavy“ 

 

Výchovná činnosť prebiehala v 3 oddeleniach s počtom žiakov 88. Zrealizovali sa nasledujúce 

aktivity: 

 Vianočné pozdravy 

 Besedy  v knižnici   

 Vianočná tvorivá dielňa  

 Darčeky pre škôlkarov / zápis/ 

 Karneval 

 Darček pre starých rodičov / pozdrav/ 

 Okuliarnikový deň 

 Deň masiek v školskom klube 

 Ochutnávka čajov v školskom klube 

 Tekviciáda 

 Besedy s policajtmi 

 Ochutnávka jesenných plodov a zdravej výživy 

 Kravatový deň 

 Klobúkový a tykadlový deň 
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Záver  
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach hovorí 

o úspechoch našej základnej školy. Záujem o žiaka i rodiča bol v tomto školskom roku naším 

najhlavnejším cieľom. Skrášlenie interiéru aj exteriéru školy, vybudovanie oddychovej zóny, inovácia 

komunikačných kanálov – web stránka, sociálne siete, spustenie Žiackej školskej rady, otvorenie 

športovej triedy, podpora vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, záujem 

rodičov zúčastňovať sa na dianí v škole a mnoho iného nám pomohlo sa posunúť bližšie k myšlienke 

modernej školy 21. storočia. Mimoriadne prerušenie vyučovania v dôsledku šírenia koronavírusu nám 

však prekazilo zrealizovať mnohé aktivity. Bola to však pre nás výzva, ktorú naši pedagógovia spolu so 

žiakmi za veľkej pomoci, podpory spolupráce s rodičmi zvládli. Táto situácia nám odhalila rezervy 

a zároveň potenciál, ktorý v našich učiteľoch je. Vieme o našich príležitostiach, ako v škole vytvárať 

podnetné prostredie, aby do nej naši žiaci chodili radi. 

V školskom roku 2019/2020 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. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje Základná škola, 

Postupimská 37 v Košiciach v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti v čase mimoriadnej situácie” 

a je sumárom správ poradných orgánov školy – predmetových komisií a metodického združenia. 

 

Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy spolupracovali: 

1. Mgr. Jana Polačková – riaditeľka školy 

2. Mgr. Lívia Grúsová – zástupkyňa riaditeľky školy 

3. Vedúci poradných orgánov školy: 

- Mgr. Petra Baranová 

- Mgr. Katarína Benková 

- PaedDr. Marián Vadas 

- Mgr. Danka Spišáková 

- Mgr. Bc. Janette Šalachová 

4. Koordinátori projektov: 

- Mgr. Bc. Janette Šalachová - školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní (prevencie 

drogových závislostí, kriminality a sociálno-patologických javov) 

- Mgr. Zuzana Királyová - koordinátor Projektu environmentálnej výchovy 

- Mgr. Viktória Hopková - školský špeciálny pedagóg, koordinátor Inkluzívneho tímu 

5. Mgr. Simona Weissová – školský psychológ 

6. Ing. Zuzana Mondíková – výchovný poradca 

7. Marcela Baloghová – vychovávateľka v ŠKD 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

- 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 

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

- Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií 

- Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 01.07.2020 o 8:30 hod 

 

 

Košice, 31.07.2020 

 

         Mgr. Jana Polačková 

      riaditeľka školy 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Základnej škole, Postupimská 37 v Košiciach čase 

mimoriadnej situácie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 

 

V školskom roku 2019/2020 od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v našej škole 

vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje Základná 

škola, Postupimská 37 v Košiciach v tejto „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti v čase 

mimoriadnej situácie” a je sumárom správ poradných orgánov školy – predmetových komisií 

a metodického združenia. Pri organizácii dištančného vyučovania, jeho plánovaní a priebehu sme 

vychádzali z usmernení na portáli ucimenadialku.sk, ktorý vznikol v spolupráci viacerých 

mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas 

prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie 

koronavírusu, z usmernení a rozhodnutí vydaných Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Nariadení Vlády SR, rozhodnutí Mesta Košice ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení 

a Úradu verejného zdravotníctva SR.  

1. Činnosť Rady školy  

Funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Postupimská 37 bolo na roky 2016 – 2020. Predseda Rady školy 

na jej druhom zasadnutí uviedol termíny k voľbe nových členov Rady školy: 

- voľba z pedagogických zamestnancov: 30. marec 2020 

- voľba z nepedagogických zamestnancov: po 25. marci 2020 

- voľba z radov rodičov: 30. marec 2020 

- ustanovujúce stretnutie Rady školy: 6. apríl 2020 

Vplyvom mimoriadnej situácie sa však voľby neuskutočnili, pôsobenie Rady školy bolo upravené a 

predĺžená jej činnosť z dôvodu prerušenia prevádzky školy. Voľby zástupcov pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov prebehnú v augustových termínoch a zástupcov rodičov žiakov na prvom 

stretnutí ZRPŠ v septembri. (prílohy) 

2. Upravené metódy a formy vyučovania 

Obsah a organizáciu výučby sme zabezpečili podľa Usmernenia k obsahu a organizácii 

vzdelávania žiakov základných škôl 2019/2020. Vedúci poradných orgánov v spolupráci s vyučujúcimi 

vymedzili vzdelávacie obsahy v jednotlivých predmetoch, prácu s učivom, organizáciu vzdelávacích 

aktivít, úpravu rozvrhu podľa odporúčanej indikatívnej týždennej záťaže žiakov základných škôl pri 

dištančnom vzdelávaní. Rovnako vypracovali kritériá hodnotenia žiakov. (prílohy) 

Návrat žiakov nultého až piateho ročníka do základných škôl po ukončení mimoriadneho prerušenia 

vyučovania v školách z dôvodu pandémie koronavírusu bol zabezpečený podľa Metodického 

odporúčania č. 2/2020 od 1.6.2020 pre ZŠ. 

 Všetci vyučujúci  postupovali podľa UO a tematických výchovno-vzdelávacích plánov, pričom 

prihliadali aj na odporúčania MŠ a ŠPÚ na zmeny v obsahu vyučovacích predmetov (napr. rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, tvorivé písanie, dôraz na komunikačnú zložku predmetov a pod.) 

 Od 16. marca 2020 boli vyučujúci nútení prispôsobiť obsah aj formu vzdelávania aktuálnej 

situácii, možnostiam žiakov, svojim technickým schopnostiam a podobne.  

 Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou – zadávanie úloh do IŽK a kontrola plnenia úloh, 

online hodiny cez messenger (prostredníctvom hlasových a textových správ) a online hodiny cez 

videohovory v aplikáciách  ZOOM a neskôr Cisco Webex Meetings. 

 Úlohy sa zadávali žiakom podľa rozvrhu, online  hodiny prebiehali vo vopred dohodnutom 

a pravidelnom čase 2 – 3x do týždňa.  

 V deň, keď prebiehala online hodina sa úlohy zadávali len tým žiakom, ktorí nemohli byť 

z nejakého dôvodu na online hodine prítomní. 

 P. Grúsová žiakom pripravovala nahrávky z nemeckého jazyka, kde im vysvetľovala učivo alebo 

zadávala úlohy a následne ich posielala svojim žiakom 
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 P. Guľaničová so žiakmi pracovala cez hlasové správy v messengeri – rovnako im cez tieto správy 

vysvetľovala učivo a spolu so žiakmi pracovali na cvičeniach 

 P. Baranová a Šalachová – online hodiny cez aplikáciu Cisco Webex Meetings (Baranová aj cez 

ZOOM) 

 P. Janegová (ANJ v 5.A) – pomáhala žiakom aj telefonicky, konzultovala s nimi úlohy, 

vysvetľovala im učivo a pomáhala v napredovaní 

 Po otvorení škôl – 1. júna sa zrušila online výučba žiakov a prebiehalo okrem vyučovania v škole 

len zadávanie úloh žiakom do IŽK.  

 Žiaci, ktorí nepracovali riadne počas mimoriadnej situácie, boli v druhej polovici júna pozvaní na 

osobné konzultácie s vyučujúcimi a dodatočne vypracovali úlohy, ktoré im zadali vyučujúci, aby 

ich mohli klasifikovať.  

 Zadávanie úloh podľa rozvrhu; resp. termínovaných úloh (CvM, INF, TFP, PRO) prostredníctvom 

IŽK, mailovej komunikácie, sociálnych sietí, Viber  

 Postup podľa TVVP  

 Prezentácie, videá, textové súbory s vysvetlením učiva, videonávody 

 Posielanie fotografií (náhľad “tabule”) doplnené hlasovými správami (MAT – Benková) 

 On-line vyučovanie (Webex) – skupinové, individuálne (MAT – Benková, Királyová)  

 Individuálne konzultácie (MSG, Viber, mail, telefonáty žiakom) 

 V prípade nesprávneho riešenia úloh upozornenie na chyby, vysvetlenie a zdôvodnenie riešenia  

alebo  zaslanie  správneho riešenia s tým, že žiak pohľadá, kde mal  chybu 

 Dištančné vyučovanie prebiehalo v prvom týždni nábehom na nový systém práce. Učitelia 

zisťovali stav žiakov resp. ich materiálno technické vybavenie (PC, internet, tlačiareň, kamera, 

sluchátka, MS Office). Zároveň spracovávali databázu kontaktov (telefonických, emailových) 

žiakov aj rodičov. Hľadali sme cesty pre online komunikáciu so žiakmi.  

 Učitelia spočiatku pridávali úlohy podľa rozvrhu na IŽK vrátane prezentácií, spracovaných 

poznámok, na internete vyhľadávali podporné videá a interaktívne cvičenia. Postupne 

spracovávali a nahrávali žiakom vlastné videá, na ktorých vysvetľovali učivo, alebo hlasové 

správy, ktoré posielali žiakom na ich emaily alebo cez sociálne siete. 

 Učitelia začali učiť online cez platformu ZOOM. Neskôr škola jednotne prešla na výučbu 

aplikáciou CISCO WEBEX, ktorá sa osvedčila. Konkrétne sa učila hlavne chémia v 8. ročníku 

pravidelne raz týždenne, z dôvodu náročnosti učiva – chemické vzorce. V máji sa pridali 

pravidelné online hodiny z chémie pre žiakov 7. ročníka raz týždenne pre dôkladné vysvetlenie 

učiva „Rýchlosť chemických reakcií a Faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemických reakcií“. 

 Online vyučovanie na 1. stupni: cez CISCO vyučovali – p. uč. Halečková – SJL, MAT, p. uč. 

Harmanová – SJL, MAT, p. uč. Janegová – 5.A –ANJ viber, p. uč. Wjechová – SJL, MAT, TH, p. 

uč. Falatová – SJL, MAT, ANJ. 

 Každá online vyučovacia hodina bola zrekapitulovaná aj na IŽK aj pre žiakov, ktorí sa nepripojili. 

 Počas celého obdobia učitelia brali ohľad na podmienky žiakov, preto poskytovali žiakom všetky 

možné spôsoby spracovania úloh - vypĺňanie pracovných listov priamo do wordovských súborov 

bez nutnosti tlačenia PL, možnosť poznámky si vytlačiť, kontrolovali aj oneskorené odovzdávanie 

úloh, pretože niektorí žiaci sa doma delili s rodičmi na home-office o jeden PC, prípadne nemali 

online pripojenie, atď. 

 Po otvorení škôl pokračovalo dištančné vzdelávanie žiakov 6. - 9. ročníka. Žiaci 5. ročníka takmer 

všetci chodili do školy, kde sa im venovali pedagógovia 2. stupňa podľa spracovaného 

harmonogramu. Jednotliví vyučujúci im poskytli podklady pre prácu na hodine.  Aj žiakom, ktorí 

ostali doma, vyučujúca poskytla na IŽK všetky potrebné informácie a rovnaké podklady. 

 Biológia - e-učebnice, pracovné zošity TAKTIK (tie majú naši piataci fyzicky zakúpené 

a vydavateľstvo sprístupnilo online balík - https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-

interaktivnych-titulov/. 

 Interaktívne cvičenia: https://viki.iedu.sk/resources/browser/muc-n-0001 

 Chémia – žiaci dostávali od vyučujúcej PWP podporu, PL, vyrobila im výučbové videá. 

https://viki.iedu.sk/resources/browser/muc-n-0001
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 Žiaci sa venovali prevažne praktickým aktivitám, skúmaniu prírody, pozorovali miestnu flóru 

a k tomu vypracovávali PL. Dokončievali svoje pracovné zošity. 

 Technika – vyučujúci žiakom zadávali praktické úlohy, ktoré žiaci po splnení odfotili a posielali 

mailom späť. Taktiež dostávali pracovné listy, ktoré mali vypracovať v dostatočnom časovom 

rozsahu (dva týždne) a poslať mailom. 

 Vysoká priorita: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, stredná priorita: 

prírodovedné a spoločenskovedné predmety; nízka priorita: výchovné predmety - úlohy 

z výchovných predmetov zadávané raz za dva týždne. 

 Využívanie náučných videí -youtube. 

 Po otvorení školy – vytvorené skupiny podľa záujmu rodičov o ŠKD a obedy, rozvrh 

prispôsobený podmienkam - zážitkové učenie v interiéri, ale za priaznivých podmienok aj vo 

vonkajších priestoroch školy. 

 Využívanie edukačných portálov –ALF, KOZMIX, ZBOROVŇA, Aitec – online. 

 Žiaci sa do online výučby zapájali podľa svojich možností a schopností 

3. Spôsob hodnotenia 

Pri hodnotení žiakov sme postupovali podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. 

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie bolo schválené na základe rokovania pedagogickej 

rady zo dňa 08.04.2020 a zo dňa 02.06.2020 a boli vydané rozhodnutia riaditeľkou školy. S týmto 

rozhodnutím boli oboznámení zákonní zástupcovia rodičov žiakov prostredníctvom webového sídla školy 

a Internetovej žiackej knižky v nasledovných bodoch (príloha): 

 Priebežné hodnotenie v jednotlivých predmetoch sa realizuje formou slovného hodnotenia. 

 Predmety, ktoré boli pôvodne hodnotené formou klasifikácie, budú nehodnotené – 

absolvoval/neabsolvoval. 

 Záverečné hodnotenie žiakov I. ročníka v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 budeme realizovať formou slovného 

hodnotenia. 

 Záverečné hodnotenie žiakov II. - IX. ročníka, v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 budeme realizovať formou 

klasifikácie, s výnimkou  uvedených predmetov. 

 

Priebežné hodnotenie sa realizovalo slovným komentárom - kontrola plnenia úloh, splnenia zadaných 

kritérií pri vypracovávaní projektov či väčších úloh, oprava nedostatkov, aktivita na online hodinách, 

snaha a záujem žiaka a pod. Pri hodnotení sa prihliadalo na technické možnosti žiakov a aj ich zručnosti 

v práci s IKT – nie všetci mali v dispozícii tlačiareň, počítač, dokonca internet. Nie každý si dokázal 

v mobile otvoriť pdf súbor. Nie každý mal doma web kameru alebo mikrofón, takže sa nemohli všetci 

naplno zapojiť do online hodín. Hodnotenie prebiehalo slovným komentárom po každej splnenej úlohe 

(do mailu, správy cez msg, IŽK, ale aj ústne na online hodinách). Spätná väzba žiakom -  či je odovzdaná 

úloha v poriadku,  upozornenie na prípadné nedostatky aj s vysvetlením postupu riešenia. Slovné 

hodnotenie – neformálne výrazy (prípadne ich kombinácia), krátke, blízke žiakom, doplnené emotikonmi. 

 

4. Zamestnanci 

 

Podľa ustanovenia v rámci pracovnoprávnych vzťahov bol s účinnosťou od 4.4.2020 schválený zákon 

č. 66/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych 

predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s týmto bol vydaný Príkaz riaditeľky školy č. 

001/2020 – Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu, ktorý rozhodol o (príloha): 
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 Výkone práce z domácnosti – pedagogickí zamestnanci. 

 Úprava pracovných a platových podmienok – prevádzkoví zamestnanci. 

 Úprava pracovných a platových podmienok – vychovávateľky a zamestnanci školskej jedálne. 

Všetci pedagogickí zamestnanci vykonávali prácu z domu. Časť zamestnancov čerpalo dovolenku 

z predchádzajúceho kalendárneho roka. Žiadny z pedagogických zamestnancov si neuplatnil prekážku 

v práci. Správni zamestnanci si uplatnili v mesiaci apríl prekážku v práci na strane zamestnávateľa 

s náhradou mzdy 80%, rovnako aj vychovávateľky v Školskom klube detí. 

Riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, hospodárka a školník vykonávali prácu na pracovisku 

v škole od 12.03.2020 počas celej doby trvania mimoriadnej situácie.  

Otvorenie škôl od 01.06.2020  

Pedagogickí zamestnanci 1. stupňa ZŠ, vychovávateľky ŠKD a správni zamestnanci nastúpili na 

pracovisko. Pedagogickí zamestnanci 2. stupňa ZŠ prichádzali na pracovisko podľa vopred dohodnutého 

rozpisu služieb. Vykonávali priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú striedali s dištančným 

vyučovaním žiakov, ktorí boli doma. 

5. Materiálne podmienky 

Vyučujúci využívali svoju vlastnú IKT techniku, internet, telefóny na komunikáciu so žiakmi na 

vlastné náklady. Pracovali na svojich vlastných prostriedkoch (PC, notebook, licencie za softwaer), 

využívali svoje osobné online pripojenia na internet (napr. mobilné dáta, pevný internet), platili energie 

(elektrina), internet z vlastných financií počas dištančného vzdelávania. Niektorí si zapožičali notebooky 

zo školy. Zvýšené náklady neboli nijakým spôsobom kompenzované zo strany zamestnávateľa ani 

zriaďovateľa. 

Mnohí žiaci neboli svojimi technickými možnosťami pripravení na mimoriadnu situáciu – riešili 

problémy s pripojením na internet, problémy so starým (pomalým) počítačom, alebo vôbec nemali 

počítače, tlačiareň - nemali si kde vytlačiť pracovné listy (aj keď úlohy boli zadávané tak, aby si ich 

mohli vypracovať do zošita a nepotrebovali si nevyhnutne pracovné listy vytlačiť), v mobile si nevedeli 

otvoriť zadané úlohy, mnohí prvé týždne sa ani nevedeli prihlásiť do IŽK (nemali heslo alebo ani 

nevedeli, že tam sa im zadávajú úlohy). Problematická bola spolupráca so žiakmi z krízového centra 

a sociálne slabších rodín, ktorých máme v škole pomerne veľa. Mnoho rodín malo k dispozícii jeden PC 

alebo notebook, ktorí si zdieľali navzájom. V prípade žiakov bývajúcich v krízovom centre boli 

doručované PL osobne v printovej forme. 

Učitelia neboli vyškolení pre prácu počas dištančného vzdelávanie. V prípade účasti pedagógov na 

webinároch, online vzdelávaní o nových možnostiach, programoch a aplikáciách si hradili finančné 

náklady sami.  

 

6. Vyhodnotenie plnenia cieľov 

Výchovno-vzdelávacie ciele sa plnili podľa UO a TVVP, učivo bolo prebraté, ale je potrebné ho na 

začiatku nového školského roka zopakovať, upevniť, precvičiť. 

Plnenie úloh jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia bolo obmedzené. 

Neuskutočnili sa mnohé školské akcie a aktivity – krúžková činnosť, Čitateľský klub, Slávnostná 

akadémia k 35. výročiu školy, Detská vedecká konferencia, postupimská tančiareň, súťaže - recitačné, 

literárne, predpísané kontrolné práce z matematiky, Testovanie 9, okresné a krajské kolá matematických a 

programátorských súťaží, druhé a tretie kolo súťaže Skokan školy, žiaci našej školy sa nemali možnosť 

zapojiť do okresných kôl olympiád z fyziky, nakoľko boli už zrušené. Tak isto sa nekonali iné súťaže 

napr. Botanikiáda, tá sa však presunula na ďalší rok. Tej sa však už nebudú môcť zúčastniť žiaci 

terajšieho piateho ročníka. Súťaž je určená len piatakom. Neprebehlo školenie žiakov resp. stretnutie 

psychologičky so žiakmi 9.  ročníka na tému Obchod s ľuďmi. Neuskutočnili sa rozhlasové relácie - 75. 

výročie ukončenia 2. sv. vojny, predmetové súťaže - Dejepisná olympiáda, Geografická olympiáda, 

športové súťaže - súťaž v minifutbale McDonald's Cup, súťaž v malom futbale Dôvera ŠP, pozastavenie 

činnosti školského rádia. 
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So žiakmi sme nemohli uskutočniť plánované školské výlety, exkurzie, súťaže, školy v prírode. plnenie 

nových cieľov 

Nová situácia našej škole priniesla i plusy – plnenie nových cieľov: 

 Zdokonalili sme sa v práci v online priestore. Naučili sme sa pracovať s platformou Cisco Webex 

Meetings, čo umožňuje rýchle spojenie navzájom medzi pedagógmi, učiteľmi a žiakmi. Spoznali 

sme množstvo nových aplikácií a našli rôzne druhy video materiálov a interaktívnych cvičení. 

 Uskutočnili sme online výzvu pre žiakov Postupimská challenge, spoznali sme ich aj z inej 

stránky, resp. nahliadli do ich súkromia a odhaľovali sme ich osobnosť. 

 Vzdelávanie učiteľov – učitelia mali a využili priestor na samovzdelávanie vo svojom profesijnom 

rozvoji a zúčastňovali sa množstva webinárov vhodných pre rozvoj ich profesijných kompetencií. 

 Intenzívna práca Inkluzívneho tímu s podporou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Návšteva nereagujúcich žiakov v domácom prostredí. Konzultačné hodiny pre žiakov, 

ktorí sa zo subjektívnych či objektívnych dôvodov nedostatočne zúčastňovali dištančného 

vzdelávania. 

 

7. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 

Podpora Inkluzívneho tímu, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a asistentov 

učiteľa 

Počas dištančného vzdelávania bol zriadený inkluzívny tím, a to najmä kvôli potrebám rodičov, ktorí 

sa na pedagogických zamestnancov mohli obracať pri výchovno-vzdelávacích potrebách začlenených 

žiakov a rovnako aj žiakov, ktorí ťažšie zvládali začiatok dištančnej výučby. Tento tím je zložený zo 

školského špeciálneho pedagóga a psychológa a asistentov učiteľa. 

 Úprava metód a foriem - v prvom týždni dištančnej výučby si asistenti učiteľa so svojimi 

začlenenými žiakmi vytvárali systém práce, ktorým sa spájali. Pomáhali im po technickej stránke 

– prihlasovanie sa na online vyučovanie, odosielanie vypracovaných úloh, ale aj pri samotnom 

vypracovaní úloh. Využívali pri tom messenger, telefón, zoom a neskôr webex, rovnako boli 

prítomní na online hodinách, po ktorých si spoločne so žiakmi upevňovali nadobudnuté poznatky. 

Ich zapájanie sa do vyučovacieho procesu bolo predmetom analýz zasadnutí inkluzívneho tímu. 

Toto zasadnutie bolo realizované raz za dva týždne alebo podľa potreby. Školský špeciálny 

pedagóg pracoval so žiakmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky a mailovej komunikácie. 

V prípade zlých technických podmienok v rodine boli pracovné listy zasielané poštou, 

vypracované pracovné listy žiaci následne doručili na kontrolu do schránky, ktorá bola umiestnená 

na budove školy. 

 Materiálne podmienky - asistenti učiteľa, školský špeciálny pedagóg a psychológ sa so žiakmi 

spájali prostredníctvom vlastných notebookov, telefónov a vlastného prístupu na internet. 

Častokrát však chýbali osobné počítače nielen u zamestnancov, ale aj u žiakov, ktorí 

nedisponovali potrebným technickým vybavením. Preto sa inkluzívny tím v spolupráci so školou 

rozhodol žiakom zapožičať PC a mobilný telefón. 

 Vyhodnotenie plnenia cieľov školy - v čase mimoriadnej situácie sa odbornému tímu školy 

nepodarilo zrealizovať „Klub pre rodičov začlenených žiakov“, a to práve pre slabé technické 

zabezpečenie, či už na strane rodičov alebo odborného tímu. 

 Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie - zriadená bola Online inkluzívna linka 

podpory, na ktorú sa rodičia mohli obracať v prípade ťažkostí pri dištančnom vyučovaní, zároveň 

pomáhala aj pri riešení problémových žiakov, ktorí sa zo subjektívnych alebo objektívnych 

dôvodov nezapájali do dištančnej výučby. Po nástupe do školy bola pre týchto žiakov zriadená 

skupina, ktorej náplňou bolo upevňovanie učiva. Túto činnosť vykonávali asistenti učiteľa. 

 Plnenie nových cieľov - počas dištančného vyučovania sa členovia IT zúčastnili nasledujúcich 

webinárov, z ktorých výstupy následne odprezentovali svojim kolegom – učiteľom: 
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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie: 

 Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení? 

 Ako rovíjať motoriku u detí s ťažkosťami v učení. 

 Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa s ťažkosťami v učení. 

 Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí s ťažkosťami v učení. 

 Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí s ťažkosťami v učení. 

 

8. Silné a slabé stránky 

Silné stránky  

 Nadviazala sa s mnohými rodičmi užšia komunikácia a spolupráca (trend rodičov je nie príliš 

venovať pozornosť výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov, nízka účasť rodičov na 

rodičovských združeniach a podobne). Veríme, že sa budú intenzívnejšie zaujímať o výsledky 

svojich detí v budúcich školských rokoch. 

 Výrazné zlepšenie IKT zručností žiakov, ale aj vyučujúcich. Vyučujúci hľadali možnosti 

vyučovania na diaľku (sociálne siete, videohovory), učili sa a získavali nové zručnosti, 

oboznamovali sa s novými vzdelávacími aplikáciami, vytvárali vlastné učebné pomôcky – 

interaktívne didaktické hry, pracovné listy, testy, kvízy, ktoré potom využívali na online 

hodinách. 

 Žiaci si uvedomili, že im škola chýbala a o čo ľahšie sa im pracovalo v škole, oproti situácii, 

že museli doma pracovať viac-menej samostatne. Nie všetkým žiakom vyhovovalo, že nemajú 

režim dňa, nemajú pri sebe učiteľa, ktorý by im pomohol a vysvetlil všetko, čo potrebujú 

vysvetliť. 

 Posilnenie vzťahu žiak – učiteľ, rodič – učiteľ. 

 

Slabé stránky 
 Nie všetci rodičia chceli spolupracovať, alebo nedokázali spolupracovať popri ďalších svojich 

povinnostiach, ktoré mali. Bolo to pre mnohé rodiny náročné obdobie – nemohli pracovať, 

finančné problémy, starosti s deťmi, ktoré nemali kam dať. 

 Boli aj takí žiaci, ktorí si urobili počas mimoriadnej situácie voľno a nevedeli sme ich nijako 

namotivovať, aby sa zapojili do procesu učenia (podobná situácia je aj počas bežného 

školského roka). 

 Časová náročnosť - vypracovávanie zadaní, pracovných listov, textových návodov, 

vyhľadávanie materiálov, výučbových videí; kontrola zaslaných úloh, ich kontrola, spätná 

väzba, evidencia), používanie vlastného technického vybavenia a internetového pripojenia. 

 Zmena vzťahov medzi žiakmi chýbajúci kontakt žiak – učiteľ. 

 Niekedy nie veľmi vhodná pomoc rodičov pri vypracovávaní úloh. Chýbajúca istota učiteľa, či 

žiak má vedomosti a či vypracovával zadania sám na základe získaných vedomostí. 

Pochybnosti o objektívnosti hodnotenia žiakov. 

 Celá výučba bola časovo veľmi náročná na prípravu materiálov a aj na kontrolu žiackych prác. 

Denne sme pracovali aj 12 hodín. Počas tohto obdobia sme mali pravidelne aj online porady, 

ktoré boli zamerané na zorientovanie sa v procese, mapovanie žiakov ignorujúcich dištančné 

vzdelávanie a zisťovanie príčin (technické vybavenie, rodinné problémy alebo nedbalosť resp. 

ignorácia), sústavné riešenie hodnotenia a študovanie „za chodu“ slovného hodnotenia 

a vzdelávanie sa o online vyučovaní opäť „za chodu“. 

 Chýbajúca materiálno-technická podpora učiteľov a žiakov, až na vyššie spomenuté prípady. 

Okamžitý nábeh na dištančné vyučovanie a online učenie bez predchádzajúcej prípravy vo 

forme školení.  

 Nedbalý prístup žiakov k vyučovaniu po rozhodnutí ministra o tom, že žiadny žiak nemôže 

prepadnúť. 

 Negatívny vplyv na zdravotný stav učiteľov v dôsledku dlhodobého sedenia a pracovanie za 

PC, zvýšený stres – sťažnosti rodičov, vyhľadávanie chýb, komentovanie výučby, 

spracovávanie úloh rodičmi za žiakov a následné dohadovanie sa, neprimerané komentovanie 
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vyučovacieho procesu zo strany rodičov a žiakov a následne obviňovanie učiteľov 

z poškodzovania života žiakov, ak žiadali spracovanie úloh. 

 Dobrovoľný nástup žiakov 2. stupňa – negatívum – mnohí žiaci a práve takí, ktorí pracovali 

slabo alebo minimálne do školy nenastúpili. 

9. Návrhy opatrení 

 Ďalšie možnosti rozvoja školy vo využívaní IKT technológii, napríklad online prenosy 

vyučovacích hodín pre žiakov, ktorí sú chorí alebo z iného dôvodu doma. 

 Zabezpečenie tabletov alebo PC pre všetkých žiakov a následne možnosť ich využívania na 

všetkých vyučovacích hodinách – vyhľadávanie informácií, práca na projektoch, kvízy, online  

domov. 

 Hľadanie možností ako žiakov motivovať k učeniu, viesť k samostatnosti a zodpovednosti za 

svoje vlastné vzdelávanie. Poukazovať na význam vzdelávania a jeho hodnotu pre ich budúcnosť. 

 Okresať obsah vzdelávacích predmetov, zamerať sa na formu osvojovania si vedomostí, rozvoj 

kritického myslenia, sociálnych a komunikačných zručností, asertívnej komunikácie, tvorivosti. 

 Materiálno-technická podpora školy pri zabezpečení IKT zariadení – notebooky, webkamery – pre 

možnosť online vyučovania. 

 Zakomponovať priebežnú internetovú komunikáciu so žiakmi, ako súčasť domácej prípravy, aby 

boli pripravení na prípadné pokračovanie dištančného vzdelávania.  

 Viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručnosti súvisiacich s procesom samostatného učenia sa, 

budovať návyk samostatnej systematickej práce. 

 Monitoring vzdelávacích aktivít pre učiteľov ministerstvom školstva – online vzdelávanie 

učiteľov. 

 Zabezpečenie prístupu k vysokorýchlostnému neobmedzenému internetu - zabezpečenie 

technologického vybavenia (PC, tablet, mobilný telefón) – pre učiteľa a žiaka. 

 Organizácia výučby prostredníctvom televízneho vysielania - spustenie výučby prostredníctvom 

televízneho vysielania -rozdelenie vysielania pre rôzne vekové kategórie.  

 Spolupráca sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov so školou.  

 

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 rozhodlo s účinnosťou od 1. júna 2020 

o obnove školského vyučovania v 1. – 5. ročníku základných škôl. 

 

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 rozhodlo s účinnosťou od 22. júna 2020 

o obnove školského vyučovania v 6. – 9. ročníku základných škôl. 

 

Organizácia a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu po otvorení škôl sú uvedené v dokumente 

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy od 01.06.2020 do 30.06.2020 v prílohe. 
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Záver 

 

 Mimoriadnu situáciu nikto z nás nečakal. Prekvapila všetkých – nás pedagógov, správnych 

a administratívnych zamestnancov našej školy, rodičov aj žiakov. Práve tí sa možno na začiatku potešili, 

ale dlho pretrvávajúca situácia ukázala, aká je škola dôležitá. Aj keď sme promptne zareagovali na 

dištančné vyučovanie, sociálny kontakt deťom chýbal, rovnako aj prítomnosť ich pani učiteľky. Chýbala 

im názornosť, možnosť ohmatať, chytiť, privoňať – zažiť kontakt. Situácia nás priviedla k pochopeniu, že 

je dôležité byť tu v škole a spolu, lebo škola nebola školou bez žiakov a učiteľov. Zároveň to bola pre nás 

výzva, ako sa prispôsobiť novým príležitostiam. A tých bolo nemálo. Spolu so žiakmi sme sa zdokonalili 

v získavaní a prehlbovaní digitálnych zručností. S hrdosťou môžeme povedať, že sme to zvládli. A našimi 

najdôležitejšími spolupracovníkmi boli rodičia našich detí. Interakcia a komunikácia s nimi sa nám 

podarila, čo bolo naším najhlavnejším cieľom v školskom roku 2019/2020. 

 

Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v čase mimoriadnej situácie spolupracovali: 

8. Mgr. Jana Polačková – riaditeľka školy 

9. Mgr. Lívia Grúsová – zástupkyňa riaditeľky školy 

10. Vedúci poradných orgánov školy: 

- Mgr. Petra Baranová 

- Mgr. Katarína Benková 

- PaedDr. Marián Vadas – predseda Rady školy 

- Mgr. Danka Spišáková 

- Mgr.Bc. Janette Šalachová 

- Mgr. Viktória Hopková - školský špeciálny pedagóg, koordinátor Inkluzívneho tímu 

 

 

Košice, 31.07.2020 

 

 

Mgr. Jana Polačková 

                                                                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

Prílohy 

1. Rozhodnutie – Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie 

2. Rozhodnutie – Záverečné hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie 

3. Príkaz riaditeľa č. 001/2020 – osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu 

4. Uznesenie z pedagogickej rady konanej dňa 8. apríla 2020 

5. Hlasovanie – per rollam – pedagogickej rady o nehodnotení predmetov zo dňa 8. apríla 2020 

6. Zápisnica z Hlasovania pedagogickej rady – per rollam – zo dňa 2. júna 2020 

7. Uznesenie z pedagogickej rady konanej dňa 2. júna 2020 

8. Hlasovanie – per rollam – pedagogickej rady o záverečnom hodnotení žiakov zo dňa 2. júna 2020 

9. Kritériá záverečného hodnotenia žiakov 

10. Online inkluzívna linka podpory 

11. Prevádzka a vnútorný režim základnej školy od 01.06.2020 do 30.06.2020 

12. Vzdelávacie ciele a kritériá hodnotenia žiakov rozpracované v zápisniciach vedúcich 

predmetových komisií a metodického združenia 


