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Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti základnej školy, jej výsledkoch
a podmienkach

za školský rok 2020/2021

I. Prerokovanie v pedagogickej rade

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

rok 2020/2021 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 2020/2021 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 2020/2021.

Košice, dňa ...................

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

Mesto Košice





Základná škola Postupimská 37 Košice

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 : +421 911 938 496

e-mail : skola@postupimska.sk

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 30.6.2021

● počet všetkých tried ZŠ spolu : 13 z toho

- v 1. – 4. ročníka: 8

- v 5. – 9. ročníka: 5

● počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 269 z toho

- v 1. – 4. ročníku: 135

- v 5. – 9. ročníku: 134

● počet špeciálnych tried: 0

● počet tried nultého ročníka: 0

● počet oddelení ŠKD : 3

- v nich počet žiakov : 85

● počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 28
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● počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ: 2

● počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ: 32

● počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2

● počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 20

● počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 15 108/priemer na žiaka: 61,17

● z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 230 /priemer na žiaka: 0,93

● počet znížených známok zo správania na konci roka:

- 2. st. - 0 3. st. - 0 4. st. – 1

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

- pokarhania RŠ – 5 pochvaly RŠ – 25

● počet prospievajúcich žiakov spolu: 246

neprospievajúcich spolu : 1

● počet neklasifikovaných žiakov spolu: 22

● počet žiakov 1. – 4. roč. so samými jednotkami: 54

● počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami: 26

● počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: fyzický stav: 23/prepočítaný stav: 17,59

● počet asistentov učiteľa v ZŠ: 5 z toho

- pre  žiakov so zdravotným postihom: 5

- osobný asistent: 0

● počet vychovávateľov ŠKD : fyzický stav: 3/prepočítaný stav: 2,96

● 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: 11,00

2. Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2021p

počet žiakov 9. ročníka: 26/z nich neumiestnených: 0

● prijatých na gymnáziá: 4

● prijatých na stredné odborné školy: 22

● počet končiacich v nižších ročníkoch: 3/z nich neumiestnených: 0

● počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8-ročné gymnáziá: 2

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

3. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
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a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 6

b) počet uvádzaných začínajúcich odborných zamestnancov do praxe: 1

c) počet zamestnancov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie: 6
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4. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach

a) uveďte počet  na 1. mieste v okresnom kole: 3

názvy súťaží:

● Matematická olympiáda (Z5)

● Matematická Pytagoriáda (P5)

● Olympiáda zo slov. jazyka a literatúry (C- 8. a 9.ročník)

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

c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole: 4

názvy súťaží:

● MAXÍK (2.roč.)

● MAXÍK (3.roč.)

● KLOKANKO (3.roč.)

● KLOKAN (ŠKOLÁK 5)

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 0
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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 školský poradca Mgr. Bc. Janette Šalachová - -

7 vedúca ŠJ Bc. Emília Sabóová - -

6. Samosprávne a poradné orgány

Rada školy
RŠ pri ZŠ Postupimská 37, Košice
Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: 2019 / 2023

Členovia RŠ:
Meno a priezvisko Kontakt na predsedu

( mail, telefón)

Predseda: Adela Gembická agembicka@gmail.com

Členovia Rady školy za:

1 pedagogický zamestnanec Mgr. Bc. Janette Šalachová salachova@postupimska.sk

2 pedagogický zamestnanec Mgr. Helena Járošiová jarosiova@postupimska.sk

3 ostatní zamestnanci školy Zuzana Ballová -

4 zástupca rodičov Júlia Uchaľová jhadzimova@gmail.com

5 zástupca rodičov Marta Zahurancová marta.zahurancova76@gmail.com

6 zástupca rodičov Martina Zlacká mzlacka@gmail.com

7 zástupca rodičov Adela Gembická agembicka@gmail.com

8 zástupca zriaďovateľa Mgr. Jozef Andrejčák andrejcak@kosice-dh.sk

9 zástupca zriaďovateľa MUDr. Ján Sekáč jan.sekac@kosice-dh.sk
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10 zástupca zriaďovateľa Mgr. Dominik Babušík babusik@kosice-dh.sk

11 zástupca zriaďovateľa Monika Beregszasziová monika.beregszasziova@kosice.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,
informatiky a
prírodovedných
predmetov

Ing. Mgr. Michal Dobranský
MAT,INF, FYZ,
PRO, TFP, CvM,
BIO, CHE

3. PK SJ, GEO, DEJ,
OBN Mgr. Mária Olexová SJL, CvSj, GEO,

DEJ, OBN

4. PK výchovných
predmetov Mgr. Andrea Medveďová

THD, TSV, HUV,
VYV, ETV, NBV,
FUT, RLS

5. PK cudzích jazykov Mgr. Miroslava Pavlíková ANJ, NEJ, RUJ

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 Adam Grajcar

4.B Sofia Lukačinová

5.A Andrej Štec

6.A Michal Maľuk

7.A Emma Hurtuková
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8.A Bibiána Kuľhová podpredseda ŽŠR

9.A Lívia Spišáková 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
dievč

at

% počet
žiakov

spol
u

     

šk. rok počet
žiako

v

1.-
4.

Roč.

5.-
9.

Roč
.

poče
t

trie
d

1.- 4.
Roč.

z
toh
o

ŠT:

5.- 9.
Roč.

z
toh
o

ŠT:

počet
tried

nultéh
o

ročník
a

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

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

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

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

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

2019/2020 275 137 49,45 136 139 14 8 0 6 0 0

2020/2021 269 141 52,41 135 134 13 8 0 5 0 0

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  104     z toho z obvodov mimo obce:   31

Priemerné počty žiakov v triedach:
● Φ počet žiakov na triedu (2020/2021):
- 1. - 4. roč. 16,86
- 5. - 9. roč. 26,80
- 1. - 9. roč. 20,69 za všetky triedy

● počet žiakov v športovej triede (2020/2021): 30

Údaje o zapísaných žiakoch:
Počet zapísaných prvákov po zápise  30. 4. 2020............................. 43

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2020............................... 32

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

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2021............................................43

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30. 6. 2021:
nižší

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

počet žiakov  0 0 1 0 2 29 32
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Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30. 6. 2021 v bežných triedach:
0.

ročník
1.

ročník
2.

ročník
3.

ročník
4.

ročník
5.

ročník
6.

ročník
7.

ročník
8.

ročník
9.

ročník
Spolu

počet
začlenených
žiakov

- 0 1 3 3 4 5 3 5 4 28

% zo
všetkých
žiakov školy

- 0 0,37 1,11 1,11 1,49 1,86 1,11 1,86 1,49 10,41
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Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:

školský rok: počet žiakov počet
oddelení priemer

počet
krúžkov

ŠKD

počet
žiakov
ŠKD

v
krúžkoch

%
zapojeni

a

počet
zamestnan

cov
prepočíta

ný stav

počet
zamestn
ancov

fyzický
stav

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

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

2020/2021 85 3 28,33 0 0 0 3 3

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 
 počet

krúžkov

počet žiakov
navštevujúcich

krúžok
% zapojenia žiakov

1.-4. ročník  0   

5.-9. ročník  0   

spolu 0

Naši učitelia sú vedúcimi krúžkov pod hlavičkou CVČ Domino, Košice - v šk. roku 2020/2021 sa

krúžková činnosť na našej škole nerealizovala z dôvodu mimoriadnej situácie.

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: 32 + 1 OZ

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:

Počet: 31 PZ +1 OZ

- začínajúci pedagogický zamestnanec .....................    6 PZ + 0 OZ
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- samostatný pedagogický zamestnanec....................  14

- pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou...............    7

- pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou................ 10
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Pracovný pomer:

Ku koncu školského roka skončí pracovný pomer 2 pedagogickí a 4 nepedagogickí zamestnanci.

Profesijný rozvoj:
- adaptačné...........................  6

- aktualizačné.......................32

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

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

- funkčné................................ 3

- kvalifikačné......................... 0

- vykonanie 1. atestácie ........ 0

- vykonanie 2. atestácie ........ 0

- semináre a webináre............32

Riadiaci zamestnanci :
štúdium PVVPZ
 ukončené

v roku prebieha začiatok ukončenie nezaradený má podanú
prihlášku
od roku

RŠ áno december
2020

september
2021

ZRŠ áno december
2020

september
2021

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  1  0,5  DPP

školník  1  1  TPP

strojník    

upratovačky  4  3,5  DPP

kurič    

technik    

špeciálny pedagóg
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správca siete, serveru,...    

iné ( uveďte)

spolu: 7 6

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

riaditeľka - vedúca ŠJ 1 1

hlavná kuchárka 1 1

kuchárka 1 1

prevádzkový zamestnanec 2 2

administratívny zamestnanec

spolu: 5 5
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10. Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti
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Ostatné súťaže (okrem interných)

Názov
súťaže

Meno súťažiaceho,
alebo mená členov

družstva
trieda

umiestnenie a dátum
Meno učiteľa,

kt. žiaka
(žiakov)

pripravoval

Organizátorškolské
kolo

súťaž na
úrovni
okresu

súťaž na
úrovni
mesta

súťaž na
úrovni
kraja

celoslov.
súťaž

IQ
olympiáda

12.-18.4.
2021

z 1127
súťažiacic
h
Košického
kraja

celkové
umiestnenie z

9222
súťažiacich

MENSA
Slovensko

Bodnár Dávid 5 n

Gembický Adam 5
4 ***
87,06 143 1 011

Pástor Matúš 5 n

Štec Andrej 5
2 ***
95,38 90 674

Vasiľ Adam 5
3 ***
88,98 117 859

Vasiľov Miroslav 6
***
51,64 519 3 821

Harčarová Ester 9
***
59,35 444 3 207

Božík Peter 9
1 ***
95,05 59 391

Maksík

Diana Rothová 2.A 2772
2772. -
2820.

Talentída,
n.o.

Eliška Buzgová 2.A 2614
2614. -
2672.

Miroslava
Zahurancová 2.A 3169

3169. -
3212.

Axel Winkler 2.B 1. - 685. 1. - 685.

Deniz Alexander
Aslan 2.B 2858

2858. -
2898.

Martin Ivan 2.B 2821
2821. -
2857.

Matúš Handlovič 2.B 3106
3106. -
3139.

Štefan Gaduš 2.B 4047
4047. -
4051.

Theo Zborai 2.B 3530
3530. -
3554.

Markus Bakajsza 3.A 2864
2864. -
2866.

Samuel Holečko 3.A 1492
1492. -
1536.

Elena Švecová 3.B 332
332. -
631.

Erik Sokol 3.B 1410
1410. -
1491.

Jakub Yilmaz Aslan 3.B 2687
2687. -
2699.

Patrik Juhás 3.B 1647
1647. -
1686.

Patrik Sitár 3.B 2498
2498. -
2521.
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Sofia Domiterová 3.B 1. - 316. 1. - 316.

Viktória Procházková 3.B 2908
2908. -
2913.

Anna Ducsaiová 4.A 1078
1078. -
1128.

Gregor Polačko 4.A 1129
1129. -
1175.

MAX Andrej Štec 5.A

KLOKANKO

Štefan Mašlar 3.A 3133
3133. -

3237.

Talentída,
n.o.

Aman Yaluri 3.A 2381
2381. -

2464.

Leonard Kohút 3.A 4310
4310. -

4367.

Samuel Holečko 3.A 1878
1878. -

2012.

Patrik Sitár 3.B 923
923. -
1088.

Vilma Černá 3.B 2381
2381. -

2464.

Elena Švecová 3.B 645
645. -

730.

Sofia Domiterová 3.B 1. - 340. 1. - 340.

Gregor Polačko 4.A 1000
1000. -

1115.

Anna Ducsaiová 4,A 4542
4542. -

4582.

ŠKOLÁK 5 Andrej Štec 5.A 1. - 90. 1. - 90.

VŠETKOVED
KO

Eliška Buzgová 2.A 29

Talentída,
n.o.

Samuel Holečko 3.A 36

Sofia Domiterová 3. B 10

Patrik Sitár 3. B 50

Michail Georgiev 3. B 113

Elena Švecová 3. B 64

Anna Ducsaiová 4.A 29

Výtvarné
a literárne

práce
Bezpečne

na
železnici

Patrik Bradiak 2.A 1.-lit.
Janegová

Katarína Brodyová 2.A 1.-výtv.

Martin Ivan 2.B 2.-výtv. Falatová

Anna Ducsaiová 4.A 3.-výtv
Halečková

Nina Janíková 4.A 3.-výtv.

Dávid Kiráľ 4.B 3.-výtv Kalinová

Filip Balega 6.A 3.-lit.

Chomová

Šimon Lukačin 5.A 3.-výtv.

Alexandra Joóbová 6.A 2.-výtv.

Ester Harčárová 9.A 1.-výtv

Lívia Spišáková 9.A 2.-výtv.

Peter Božík 9.A 1.-lit.
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Výtvarné
práce

Kolorit
slovenské

ho
ornamentu

38 prác žiaci 1. a
2.st.

Chomová,
Falatová,
Kalinová,
Spišáková,
Járošiová,
Halečková

Výtvarné
práce

Vesmír
očami
detí

Axel Winkler 2.B
1.miesto
v 2.kat.

Falatová
Erik Furster 2.B

postup

Výtvarné
práce

Bienále
portrétu
Košice

Miroslav Kaleja 1.A

Lengyelová

R. Horváthová 1.A

Daniel Tóth 1.A

Kristián Erm 1.A

Ema Dragoňová 1.A

Biblia
očami detí
a mládeže

Ella Gubová 4 3 Medveďová
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Športové  súťaže

Názov súťaže
Trieda
(triedy)

umiestnenie a dátum
Meno učiteľa, kt. žiaka

(žiakov) pripravoval
Organizátorokresné

kolo
celomest
ské kolo

krajské
kolo

JBL Jump atletika 2. -4. ročník áno Koščo, Hricko JBL Jump

Orientačný beh v
lesoparku (účelové
cvičenie) 5.-9. ročník Koščo, Hricko ZŠ Postupimská 37

Flag Futbal 1.-4. ročník Koščo, Hricko ZŠ Postupimská 37

Flag Futbal 5.-9. ročník Koščo, Hricko ZŠ Postupimská 37

Futbalový turnaj
Postupimska cup
2021 5.-9. ročník Koščo, Hricko ZŠ Postupimská 37

Aktivity pre žiakov, zamestnancov a rodičov v škole

Názov aktivity Určená pre koho Zodpovedný učiteľ Dátum

APPLE DAY - Deň jablka žiaci 1.A,B a 4.A,B L. Grúsová 16.-21.10.2020

Deň čísla π žiaci II. stupňa Z.Királyová 14.3.2021

Pytagoras a jeho slávna veta žiaci 9.A Z.Királyová október 2020

Nie je uhol, ako uhol žiaci 6.A Z.Királyová október 2020

Deň matiek žiaci I. stupňa Spišáková 7.5.2021

Deň otcov žiaci I. stupňa Spišáková 18.6.2021

Deň vody žiaci I. stupňa Járošiová 22.3. 2021

Deň mlieka žiaci I. stupňa Járošiová 18.5. 2021

Deň darcov krvi žiaci I. stupňa Járošiová 14.6. 2021

Deň matiek žiaci I.stupňa Medveďová,Duda 7.5.2021

Deň vďačnosti I. a II.stupeň žiaci Medveďová September 2020

Zbierka na charitu DOrka Pre charitný dom Medveďová Október 2020

Žiaci z Postupimskej školy sa modlia
ruženec

žiaci NBI z ZŠ Postupimskej Medveďová Október 2020

sv.Mikuláš žiaci I.,II.stupňa Medveďová December 2020

MDŽ žiaci I.stupňa Medveďová marec 2021

Krížová cesta žiaci I.roč. Medveďová marec 2021

Deň Downovho syndrómu žiaci I.stupňa Medveďová marec 2021

Zbierka pre gréck.-kat. charitu žiaci I.,II.stupňa Medveďová marec-apríl 2021

Deň počatého dieťaťa žiaci II.ročníka Medveďová 25.3.2021

Ekumenizmus v Košiciach žiaci IV.ročníka Medveďová marec -apríl 2021

Rodostrom 1.roč.A,B žiaci 1.ročníka Medveďová máj 2021

Štvrtáci sa modlia ruženec žiaci IV.ročníka Medveďová máj 2021

FOLKFEST Postupimská celá škola Šalachová 31.máj - 4.jún 2021

BUDÚCNOSŤ – etapová hra žiaci I.,II.stupňa Šalachová December 2020 – Júl 2021
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Prezentácia školy (aktivity) na verejnosti (mimo školy)

Názov aktivity Určená pre koho Organizátor Zodpovedný učiteľ Dátum

Návšteva stacionára sv.Heleny žiaci II.stupňa Medveďová Medveďová október 2020

Výroba srdiečok pre stacionár pre žiakov 9.roč. Medveďová Medveďová október 2020

Biela pastelka žiaci 1. a 2.stupňa Únia nev.a slab. Falatová sept. 2020

Besedy a prednášky pre žiakov (na škole)

Názov aktivity
Určená pre

koho
Organizátor

Zodpovedný
učiteľ

Dátum Poznámka

Envirovýchovný vzdelávací
program ZEM NIE JE LEN NA
JEDNO POUŽITIE

3.A koordinátor ENV Z. Királyová 3.9.2020

Závislosti 7.-9.roč. Dr.Boris Bodnár Medveďová 23.6.2021

beseda na tému
závislostí so
psychiatrom a riaditeľom
CPLDZ

Envirovýchovný vzdelávací
program ZEM NIE JE LEN NA
JEDNO POUŽITIE

3.B koordinátor ENV Z. Királyová 25.6.2021

Envirovýchovný vzdelávací
program ZEM NIE JE LEN NA
JEDNO POUŽITIE

2.A koordinátor ENV Z. Királyová 25.6.2021

Strom priateľstva –
prevent. aktivita so škol.
psychológom

V.A Školská psychologička Šalachová 10.9.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ

Zvyšovanie povedomia o
význame a dôležitosti
očkovania v prevencii
prenosných ochorení

ZBOROVŇA RÚVZ Šalachová 28.9.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ

Zvyšovanie povedomia o
význame a dôležitosti
očkovania v prevencii
prenosných ochorení

VIII.A, IX.A RÚVZ Šalachová 29.9.2020

Beseda so psychologičkou
CPPPaP  -

Prevencia šikanovania a
kyberšikanovania

V.A Koordinátor PP

CPPPaP

Šalachová 1.10.2020
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Mládežnícka konferencia
„IDEM DO TOHO!“

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL:

„Pitný režim verzus
energetické nápoje“,
„Zdravý jedálníček
teenegera“ a „Pokoj v duši“

Kampaň proti fajčeniu –
Fajčenie zabíja!

IX.A DO Fénix Košice Šalachová 2., 6.10.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ

Zvyšovanie povedomia o
význame a dôležitosti
očkovania v prevencii
prenosných ochorení

V.A, VI.A,
VII.A

RÚVZ Šalachová 6.10.2020

Supervízia a školenie PEER
aktivistov v prevencii
látkových závislostí

V.A RÚVZ Šalachová 6.-7.10. 2020

Prednáška o rakovine
hrubého čreva s Patrikom
Hermanom

VIII.A, IX.A DO Fénix Košice Šalachová 7.10.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ
Prevencia chrípky a
ochorení dýchacích ciest

VIII.A, IX.A RÚVZ Šalachová 7.10.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ Čistota
pol života

V.A, VI.A RÚVZ Šalachová 7.10.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ
Prevencia chrípky a
ochorení dýchacích ciest

V.A, VI.A,
VII.A

RÚVZ Šalachová 8.10.2020

PREDNÁŠKA RÚVZ

Výchova k plánovanému
partnerstvu, manželstvu a
rodičovstvu (sexuálna
výchova, intímna hygiena v
období puberty)

VII.A RÚVZ Šalachová 14.10.2020
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RÚVZ

PORADŇA ZDRAVIA

PLÁNOVANÉ –
NEZREALIZOVANÉ z
dôvodu COVID - 19

ZBOROVŇA RÚVZ Šalachová 26.10.2020

KAMPAŇ „KYBERŠIKANE
NEDÁME ŠANCU!“

Celá škola Koordinátor PP Šalachová MAREC, APRÍL

ONLINE workshop so
psychologičkou CPPPaP:
Podpora duševného
zdravia, zdravý životný štýl
počas pandémie

7.A Šalachová 18.2.2021

HLASOVABNIE O TOP
PLAGÁT „Kyberšikane
nedáme šancu!“

Žiaci I. a II. Koordinátor PP Šalachová 20.4.2021

Dokončenie preventívneho
programu

3.A CPPPaP Šalachová 18.5.2021

Preventívna aktivita
„Obchod s ľuďmi“

9.A CPPPaP Šalachová 27.5.2021

Preventívna aktivita
„Prevencia rizikového
správania“

6.A CPPPaP Šalachová 27.5.2021

Nevhodné správanie na
internete – preventívne
aktivity

5.A Koordinátor PP Šalachová 29.5.2021

Kyberšikana fotkami –
preventívne aktivity

5.A Koordinátor PP Šalachová 30.5.2021

FOLKFEST - realizácia Žiaci I. a II. Koordinátor PP Šalachová 31.5.-4.6.2021

Návšteva VSM

„Košický zlatý poklad“

„ZÁHADY PODMORSKÉHO
SVETA“

5.A

6.A, 9.A

Koordinátor PP Šalachová 29.6.2021
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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

Dajme spolu gól
Slovenský
futbalový zväz 2020 - 2021

Elektronizácia
vzdelávacích systémov
regionálneho školstva

MŠVVaŠ  SR od roku 2014

GESTO PRE
MESTO –
DIGITÁLNA
TRIEDA
„Píšem perom a
nie myšou“

Raiffeisen
bank

2021 Zdravá škola ZŠ od roku 2003

Folkfest
Postupimská

Pontis 2021 Spolupráca s MŠ ZŠ od roku 2003

BUDÚCNOSŤ –
etapová hra

DO Fénix 2021 Environmentálna
výchova

ZŠ od roku 2003

Primárna prevencia
drogových závislostí a
sociálno-patologických
javov

ZŠ od roku 2003

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 naďalej 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
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a v neposlednom rade aj školenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania
pedagogických pracovníkov.

Zdravá škola: Projekt Zdravá škola má za cieľ podporovať zdravie, fyzickú, psychickú a sociálnu
pohodu, zdravší spôsob života formou pozitívneho ovplyvňovania správania žiakov, ale i učiteľov a
rodičov k vlastnému zdraviu a tým zvýšiť zodpovednosť každého jedinca za svoje zdravie. 

Okrem uvedeného cieľa ďalšími cieľmi je:
- podporovať u detí ich duševné zdravie, bojovať proti negatívnym javom spoločnosti
- zlepšovať stravovacie a duševné návyky
- zlepšovať vonkajšie  a vnútorné prostredie školy
- organizovať aktivity na podporu fyzického a duševného zdravia
- viesť žiakov k ochrane životného prostredia
- prvky environmentálnej výchovy zakomponovať do vyučovacieho procesu
- zapájať sa do rôznych zberov
- poukazovať na dôležitosť separovaného odpadu
- propagovať zdravý životný štýl

Pre dosiahnutie týchto cieľov sme si aj v tomto školskom roku vytýčili úlohy, ktoré sa nám všetky
nepodarilo splniť, keďže pandemická situácia nám to nedovolila. Ale aj napriek tomu sme sa usilovali
niektoré plánované úlohy zrealizovať a splniť časť vytýčeného plánu úloh na tento školský rok.

Aktivity, ktoré sa nám podarilo zrealizovať v tomto školskom roku:

● Jesenné hry v prírode 1. a 2. stupeň / aktivity v lesoparku/ vyučujúci 1.a 2. stupňa
● 18.9.2020 – Biela pastelka, zbierka pre nevidiacich
● Počas celého školského roka nástenka zameraná na zdravý životný štýl a informácie

v rámci  Zdravej školy
● 21.10-2020  - Deň jablka – aktivity v triedach         
● Vianočné besiedky v triedach
● 22.3.2021 – Svetový deň vody – aktivity a súťaže v triedach 1. stupňa
● 22.3.2021 – Rozhlasová relácia k Svetovému dňu vody
● 18.5.2021 – Svetový deň mlieka v triedach 1. stupňa - kvíz zameraný na informácie o význame

mlieka pre človeka
● 14.6.2021 – Svetový deň darcov krvi                            
● V rámci tvorby životného prostredia sme dbali na výzdobu a čistotu tried. 

Dostatok času sme venovali vo výchovno-vzdelávacom procese učivu, ktoré bolo zamerané na podporu
zdravia a ochrany životného prostredia. V súlade s týmto učivom žiaci pripravovali a prezentovali
projekty na hodinách prírodovedy, vlastivedy a biológie. V rámci podpory zdravia sme sa snažili prispieť
k zlepšeniu verejného zdravia, posilňovali sme u žiakov zodpovedný prístup k svojmu zdraviu,
informovali sme ich o prevencii pred civilizačnými chorobami, posilňovali sme ich zdravý životný štýl,
pričom si osvojovali zásady zdravého spôsobu života.
Dôraz sme kládli na súčasnú neľahkú situáciu ochrany pred COVID 19. Zvyšovali a usmerňovali sme
žiakov k hygiene. V rámci environmentálnej výchovy sa vo všetkých triedach snažíme šetriť vodou a
elektrickou energiou. Zdravej výžive, ako aj celkovému zdravému spôsobu života, sa žiaci dostatočne
venovali aj na hodinách biológie, prírodovedy a prvouky. 
Do realizácie úloh vyplývajúcich z projektu Zdravá škola sa zapojili všetci učitelia spolu so žiakmi.
Svojou každodennou prácou v rámci projektu sa pedagógovia snažili vytvárať pre žiakov optimálne
pracovné prostredie pre rozvoj ich fyzického i duševného zdravia, pričom nezabúdali aj na ochranu
vlastného zdravia.
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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: Cieľom projektu je prostredníctvom praktických aktivít získavať
vedomosti, budovať zručnosti a meniť postoje celej školskej komunity, a tým dosiahnuť pozitívne zmeny
na škole vo vzťahu k  životnému prostrediu.
Prierezovú tému - Environmentálna výchova sme mali plánované rozvíjať v súčinnosti s aktivitami
Žiackej školskej rady.
Zrealizovali sme však veľmi málo z plánovaných aktivít, z dôvodu prerušenia prezenčného vzdelávania a
nutnosti prednostne sa venovať iným, v tom čase dôležitejším témam.

Čo sa podarilo zrealizovať:
● Envirovýchovný vzdelávací program ZEM NIE JE LEN NA JEDNO POUŽITIE
- 2.A … 25.6.
- 3.A …   3.9.
- 3.B …  25.6.
● On-line výzva ku Dňu ZEME - na výzvu reagovalo 112 detí a traja učitelia. Mnohí odovzdali

veľmi inšpiratívne práce. Zo všetkých žiackych prác bolo vylosovaných 10 šťastlivcov, ktorí
dostali ako pozornosť tričko s logom nášho školského ekotímu.

● Pani učiteľky na prvom stupni boli aktívne a zorganizovali v svojich triedach vlastné aktivity aj ku
Dňu ZEME, aj ku Dňu VODY.

● Naďalej zbierame staré elektrospotrebiče, batérie, žiarovky a tonery.
● Triedenie papiera a plastových fliaš v triedach začalo stagnovať, na budúci šk. rok ho chceme

znovu rozbehnúť a nastaviť jasné pravidlá.
Koncom školského roka sme prihlásili našu školu opäť do projektu EKO-ALARM, v rámci
ktorého dostaneme vylepšené koše na separovanie papiera, plastov a dokonca aj bioodpadu.

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.

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
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● 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.

GESTO PRE MESTO – DIGITÁLNA TRIEDA „Píšem perom a nie myšou“: Projekt, ktorý je
zameraný na podporu PC gramotnosti a práce s IKT nástrojmi. Online hlasovaním naša škola získala
2000 €, ktoré využije na zakúpenie grafických podložiek. Cieľom je skvalitniť vyučovací proces tak, aby
žiak mohol promtne a komfortne reagovať a ukázať aj cez obrazovku, že dané učivo vie, aby vedel
pohotovo písať na zdieľanú obrazovku vzorce, výpočty, písmenká, kresliť, editovať kresby, pričom jeho
práca vyzerá aj esteticky. Zakúpením cca 30 ks grafických tabletov pomôžeme žiakom pracovať
pohotovejšie a efektívnejšie, naučíme ich pracovať s novým typom IKT nástrojom (grafickým perom),
podporíme ich kreativitu, estetické videnie, umožníme im sa aktívnejšie a interaktívnejšie zapájať do
procesu výučby vo všetkých predmetoch.

FOLKFEST Postupimská: Najväčším preventívnym projektom po skončení dištančnej veľmi dlhej
výučby trvajúcej až šesť mesiacov bol projekt FOLKFEST (realizovaný z grantu PONTIS a z nadačného
fondu Slovenských elektrární).

Cieľom projektu bolo zapojiť všetkých žiakov do reálneho života, počas týždňa spoločne prežiť všetky
tradičné sviatky (Vianoce, Veľká noc), o ktoré boli ochudobnení. Zábavnou formou podporiť ich
adaptáciu a socializáciu prostredníctvom ľudových tradícií, remesiel a znalosti slovenského kroja.
Neformálnym vzdelávaním získať nové vedomosti, zručnosti, upevniť si národné cítenie a lásku k
folklóru, umožniť žiakom priestor na prezentáciu svojho umeleckého, dramatického, ale aj športového
talentu.

Čo bolo cieľom:
- adaptovať žiakov na vyučovací proces
- motivovať žiakov k učeniu a získavaniu poznatkov zážitkovou formou
- zapojiť všetkých žiakov
- podporovať inklúziu žiakov do vyučovacieho procesu
- rozvíjať spoluprácu, sociálne cítenie a empatiu
- rozvíjať tímovú prácu
- podporovať národné povedomie a cítenie
- upevniť vzťah k folklóru a tradíciám
- rozvíjať vzťah ku  kultúre a hodnotám
- podporovať toleranciu ku všetkým národom a kultúram
- rozvíjať multikulturalizmus
- podporiť pracovné návyky
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Cieľom bolo rozvíjať životné zručnosti:
- sociálne zručnosti a kompetencie žiakov – uplatnili sa počas koncertu, v talentovej súťaži -

prezentácia svojich schopností (ľudové tance, spev, pásmo), workshopy - individuálna a
skupinová práca

- komunikačné zručnosti
- inklúziu žiakov do vyučovacieho procesu
- schopnosť spolupracovať
- schopnosť participovať
- tímovú prácu
- umelecké zručnosti a talent našich žiakov
- regionálnu výchovu
- medzipredmetové vzťahy
- pracovné návyky
- toleranciu ku všetkým národom a kultúram
- vzťah ku  kultúre a hodnotám
- vzťah k folklóru a tradíciám

Aktivity na dosiahnutie cieľov:
1. Divadelné pásmo SVADBA
2. Divadelné pásmo  KOLEDNÍCI
3. Divadelné pásmo  VYNÁŠANIE MORÉNY
4. Divadelné pásmo  NA SVÄTÉHO JÁNA
5. FS ŠKVARKARE - vystúpenie a predstavenie kroja – región, časti kroja (ABOV) podľa roč.

obdobia
6. Výchovný koncert – HUDOBNÝ FOLKLÓR
7. ROMATHAN – vystúpenie
8. ŠKOLA TANCA – karička
9. ŠKOLA STAVANIA MÁJKY
10. ŠKOLA SPEVU – koledy
11.
12. ŠKOLA TANCA – čardáš ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE POSTUPÍMČATIEK
13. WORKSHOPY:

a) úprava záhrady
b) bábiky zo šúpolia
c) tkanie stúh
d) šitie vrecúšok na sušené plody jesene
e) zdobenie (vyšívanie, servítková metóda, maľovanie na textil) vrecúšok na sušené plody jesene,

tričiek
f) drotárstvo
g) zdobenie perníkov
h) handrové strigy
i) drevená dedinka
j) pierková mastenička
k) maľovanie kraslíc
l) pletenie košíkov
m) omaľovanky (kroje)
n) pletenie korbáčov
o) ZEMINOBRANIE (sadenie  - muškáty, trvalky, letničky)
p) bylinková záhrada
q) modrotlač (plátená taška)
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r) vyšívanie
s) drevené varešky/demká – zdobenie, opracovávanie
t) (strojové) šitie šatky, sukničky

14. JARNÉ HRY NA LÚKE
u) Kotúľanie vajíčok
v) Kolo, kolo mlynské
w) Venček z púpavy
x) Chytáme zajačika
y) Hra na kvety
z) Transport jabĺk
aa) Beh slimákov

15. DETSKÉ HRY NA LÚKE :
a) Skok vo vreci
b) Pásli ovce valasi

16. SÚŤAŽE
a) MÔJ KROJ
b) SÚŤAZ V STAVANÍ VATRY – chlapci
c) SÚŤAŽ VO VÝROBE DOMÁCEJ CESTOVINY – dievčatá
d) MINI TALENT FOLK FEST

17. Výtvarné práce
a) Slovenský kroj
b) Ľudový ornament
c) Čičmanský vzor
d) Slovenská ľudová tradícia

18. Výstava žiackych prác

CELKOM SPOLU:
18 skupín aktivít
50 aktivít  - reálne
3 aktivity  - žiaci sú divákmi – pasívny prijímateľ
47 aktivít – žiaci sú aktívni účastníci

Inklúzia sa týka všetkých žiakov a v zásade projekt umožnil všetkým žiakom sa zapojiť bez ohľadu na ich
obmedzenie, pretože množstvo aktivít pokrýva všetky aspekty osobnosti, takže každé dieťa si našlo
činnosť, v ktorej mohlo vyniknúť a taktiež činnosť, v ktorej sa mohlo bez pocitu strachu zlepšiť.

Projekt je možné opakovať s rôznymi obmenami aj čiastkovo – podľa ročných období vo vonkajšom
prostredí aj v budúcnosti, pričom ľudové tradície budeme obmieňať.

BUDÚCNOSŤ – etapová hra DO Fénix: V spolupráci s DO Fénix sa naši žiaci zapojili do
niekoľkomesačnej etapovej hry BUDÚCNOSŤ, ktorá je rozdelená na tri časti: Som občan svojho mesta,
Som dobrovoľník – konám dobro a Ja a moje blízke okolie. Z názvu vyplýva, ktoré ľudské hodnoty sa
formujú touto hrou. Do súťaže sa zapojili naši najmenší žiaci od 1.-3.ročníka a tak isto žiaci 4. a 5.
ročníka.

V školskom roku 2020/2021 počet zaslaných/ počet vybraných (úspešných) projektov/ finančný zisk
pre školu:
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P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma

1 Dajme spolu gól áno 500 €

2 Škola inkluzionistov áno 1 000,00 €

3 GESTO PRE MESTO –
DIGITÁLNA TRIEDA

„Píšem perom a nie myšou“

áno 2 000,00 €

4 FOLKFEST áno 3 000,00 €
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Zhodnotenie úloh v oblasti prevencie drogových závislostí, prevencie kriminality, šikanovania
a sociálno-patologických javov v šk. roku 2020/2021

V školskom roku 2020/ 2021 v septembri bol vypracovaný plán prevencie protidrogovej
závislosti, 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:

● Prevencia proti látkovým a nelátkovým závislostiam
● Prevencia proti kriminalite a šikanovaniu vrátane kyberšikanovania

V spolupráci s Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, Košice
boli objednané nasledujúce preventívne aktivity:

● Supervízia a vyškolenie nových rovesníckych aktivistov v prevencii látkových závislostí -
September 2020

● Preventívne aktivity na tému:
- Prevencia šikanovania – 5. ročník (V.A) /Október 2020
- Prevencia látkových závislostí, Prevencia nelátkových závislostí – 6.ročník (VI.A)/ November

2020
- Duševné zdravie, zdravý životný štýl (stres, psychohygiena, riešenie konfliktov, komunikácia,

mentálne mapovanie) – 7.A (hlavne riešenie konfliktov) - November 2020
- Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS) v partnerských vzťahoch, výchova k

manželstvu a rodičovstvu – 9. ročník / December 2020
- Duševné zdravie, zdravý životný štýl (stres, psychohygiena, riešenie konfliktov, komunikácia,

mentálne mapovanie) – 8. ročník (hlavne stres, psychohygiena, vzťah dievča - chlapec) – Marec
2021

- Obchod s ľuďmi  (novodobé otroctvo) – preventívna aktivita - 9. ročník / Máj 2021

Všetky objednané aktivity sa realizovali v súlade s navrhnutým harmonogramom aj v online priestore.
Navyše CPPPaP v rámci zdravého životného štýlu a zlepšenia psychohygieny žiakov počas náročného
online (dištančného) vyučovania realizovali online workshop pre žiakov 7.A triedy na tému „Podpora
duševného zdravia, zdravý životný štýl počas pandémie“. V spolupráci s CPPPaP sme realizovali aj
preventívny program pre žiakov I. stupňa konkr. 3.A (3 x 2 VH) za účelom budovania pozitívnych
vzťahov v triede. Témy boli vyberané individuálne podľa aktuálnych potrieb tried resp. žiakov.
Stretnutia viedla Mgr. Kozáková – psychologičky z CPPPaP, Zuzkin park, Košice.

V spolupráci s CPPPaP sme realizovali supervíziu a školenie PEER aktivistov v prevencii látkových
závislostí – CPPPa P, Zuzkin park, Košice – konkrétne noví PEER aktivisti sa stali žiaci z 5.A triedy.

Komunikácia so psychologičkou: žiaci mali možnosť komunikovať so psychologičkou kedykoľvek
počas karantény a mohli s ňou riešiť dôverne svoje problémy.

CHALLENGE POSTUPIMSKÁ Advent – on line: počas korona karantény sme zapojili žiakov do on
line výzvy, v ktorej sme naprogramovali súťaž vo vianočnom aranžovaní pre žiakov k podpore ich
aktivity, tvorivosti, vyplnenia času a minimalizácii sociálno patologických javov.

V rámci prevencie naši žiaci v septembri absolvovali v spolupráci s RÚVZ niekoľko preventívnych
prednášok na témy:
- Prevencia chrípky a ochorení dýchacích ciest
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- Zvyšovanie povedomia o význame a dôležitosti očkovania v prevencii prenosných ochorení
- Čistota pol života
- Výchova k plánovanému partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu (sexuálna výchova, intímna

hygiena v období puberty).
V spolupráci s DO Fénix Košice naši deviataci si zorganizovali Mládežnícku konferenciu

(dvojdňovú) IDEM DO TOHO! za účelom podpory zdravého životného štýlu. K nosným témam
patrili aktivity k:
- „Pitný režim versus energetické nápoje“
- „Zdravý jedálníček teenegera“ a „Pokoj v duši“
- Kampaň proti fajčeniu – Fajčenie zabíja!

V rámci konferencie zástupca OZ ProColon Patrik Herman odprednášal informácie v súvislosti s
rakovinou hrubého čreva a možnostiach prevencie.

V rámci kyberšikany a jej prevencie sme realizovali vlastnú školskú kampaň SPOLU KYBERŠIKANE
NEDÁME ŠANCU! V rámci tejto kampane všetci TU obdržali metodický materiál vypracovaný
koordinátorkou pre realizáciu preventívnych aktivít, na základe ktorých každá trieda spracovala triedny
plagát s ponaučením v online verzii (počas dištančnej výučby) a napokon prebehlo hlasovanie o TOP
plagát. Vyhrala 4.A za I. stupeň a 5.A za II. stupeň. Súčasťou tejto kampane bolo aj zapojenie a
informovanie rodičov formou online školenia pre rodičov v spolupráci s Slovenským národným
strediskom pre ľudské práva na tému „Kyberšikana“. Získanou spätnou väzbou sme zistili, že rodičov
najviac zaujímajú príklady z praxe a čo robiť, ak sa ich dieťa stane obeťou sex. predátora na internete.

V spolupráci s DO Fénix sa naši žiaci zapojili do niekoľkomesačnej etapovej hry BUDÚCNOSŤ, ktorá je
rozdelená na tri časti: Som občan svojho mesta, Som dobrovoľník – konám dobro a Ja a moje blízke
okolie. Z názvu vyplýva, ktoré ľudské hodnoty sa formujú touto hrou. Do súťaže sa zapojili naši najmenší
žiaci od 1.-3.ročníka a tak isto žiaci 4. a 5. ročníka.

Najväčším preventívnym projektom po skončení dištančnej veľmi dlhej výučby trvajúcej až šesť
mesiacov bol projekt FOLKFEST (realizovaný z grantu PONTIS a z nadačného fondu Slovenských
elektrární).
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12. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

2020/21 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30. 6. 2021
Roční

k
Poč
et

trie
d

Počet
žiako

v
PV PVD PROSPEL

I
NEPROSPEL

I
NEKLASIFIK

.

opravné
skúšky

priem.
prospec

h

samé
jednotk

y

poč
et % po

čet % poč
et % počet % počet % počet počet počet

1.-4.

8 135 82 60,70 12 8,88 33 24,
74 0 0 8 5,92 0 1,19 54roční

k

5.-9.

5 134 61 45,52 24 17,9
1 29 21,

64 4 2,98 14 10,4
4 3 1,7 26roční

k

1.-9.
roční

k
13 269 145 53,90 36 13,3

8 62 23,
42 4 1,48 22 8,17 3 1,53 80

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

2020/21 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2021
Roční

k
Poče

t
trie
d

Počet
žiako

v
PV PVD PROSPELI NEPROSPE

LI
NEKLASIFI

K.

opravn
é

skúšky

priem.
prospec

h

samé
jednotk

y

poč
et % poče

t % poče
t % počet % počet % počet počet počet

1.-4.

8 135 82 60,70 12 8,88 33 24,74 0 0 8 5,92 0 1,19 54roční
k

5.-9.

5 134 61 45,52 24 17,9 32 27,34 1 0,75 14 10,44 3 1,7 26roční
k

1.-9.
roční

k
13 269 14

5
53,90 36 13,3

8 65 26,55 1 0,37 22 8,17 3 1,53 80

Pre porovnanie

2019/20 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31. 8. 2020
Roční

k
Poč
et

trie
d

Počet
žiako

v PV PVD PROSPELI NEPROSPE
LI

NEKLASIFI
K.

opravn
é

skúšky

priem.
prospec

h

samé
jednotk

y
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poč
et % poč

et % poč
et % počet % počet % počet počet počet

1.-4.

8 136 79 58,1
0 9 6,61 35 25,7

3 3 2,2 10 7,35 3 1,18 65roční
k

5.-9.

6 139 59 42,4
4 30 21,5

8 38 26,6
1 0 0,71 12 8,63 1 1,82 28roční

k

1.-9.
roční

k
14 275 138 50,1

8 39 14,1
8 73 26,1

8 3 1,45 22 9,09 4 1,50 93

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu

predmet
celkový prospech

I. stupeň II. stupeň

slovenský jazyk a literatúra 1,51 2,08

matematika 1,39 2,06

prvouka 1,26 -

prírodoveda - biológia 1,35 1,78

vlastiveda - geografia 1,32 1,73

dejepis - 1,89

fyzika - 1,98

chémia - 1,49

anglický jazyk 1,28 1,72

ruský jazyk - 1,14

nemecký jazyk - 1,46

občianska náuka - 1,64

výtvarná výchova 1,02 1,02

telesná a športová výchova 1,00 absolvoval/absolvovala

hudobná výchova 1,00 absolvoval/absolvovala

pracovné vyučovanie absolvoval/absolvovala -

technika - absolvoval/absolvovala
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etická výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala

náboženská výchova absolvoval/absolvovala absolvoval/absolvovala

informatika 1. - 2. ročník      1,03

3. - 4. ročník      1,04 1,43

programovanie - absolvoval/absolvovala

tvorba projektov - absolvoval/absolvovala

futbal - absolvoval/absolvovala

športová príprava 1,00 -

Celkový prospech k 30.6.2021 1,27 1,65

Priemer za 1. - 9. roč.: 1,53 Priemer v 2019/20: 1,50 (pre porovnanie)

Celkový prospech k 31.8.2021 1,27 1,65

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 % 0 /  0,00 %

správanie 3. stupeň 0 0 0 0 0 / 0 % 0  /  0,00 %

správanie 4. stupeň 0 0 1 0 1 / 0,37  % 0  / 0,00  %

riaditeľské pochvaly 18 6,69 7 2,60 25 / 9,29 % 22 / 8,00 %

riaditeľské pokarhania 0 0 5 1,86 5/  1,86 % 2 /  0,72  %

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 4 616 34,19 2 880 21,49 27,42 52,38

spolu II. polrok 3 852 28,53 3 710 27,69 28,11 27,95

Spolu za rok, z toho: 8 468 62,73 6 640 49,55 56,16 80,53

ospravedlnených / rok 8 468 62,73 6 410 47,83 55,30 74,10

neospravedlnených /
rok 0 0,00 230 1,72 0,86 6,26
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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  tabletmi 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 a školská
kuchynka.

Svojpomocne sme si zriadili učebňu matematiky na diferencované vyučovanie tohto predmetu a
učebňu na vyučovanie hudobnej výchovy.

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 - Kulturka – malá divadelná sála
je využívaná ZŠ a SSOŠ na kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia.

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

Žiaci i zamestnanci školy môžu čas oddychu tráviť v troch oddychových zónach zriadených na
chodbách školy.
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Využívanie výpočtovej techniky na škole

V školskom roku 2020/2021 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
- cudzie jazyky - 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 – ŠIS e-škola, rozhodnutia, vysvedčenia, štatistiky, tvorba

rozvrhu hodín, ...

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

V školskom roku 2020/2021 vyučujúci využívali pre názornosť vo výchovno-vzdelávacom
procese rôznorodé učebné pomôcky, no pre jeho skvalitnenie sme doplnili kabinetné zbierky o nové
učebné pomôcky Vychádzajúc zo záverečných správ vedúcich MZ a PK je ešte potrebné:

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, dejepisu a geografie:
Používanie
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, geografie, dejepisu sme používali tieto
pomôcky:

● loptičky, hracie kocky, reproduktory, dataprojektor, internetové stránky, podušky
Dejepis – notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa
Geografia – notebook, dataprojektor, interaktívna tabuľa
Súhrn pomôcok používaných v rámci nášho PK:

● 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
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Slovenský jazyk a občianska náuka:
● aspoň 2 reproduktory s bluetooth a USB portom (zvukové a hudobné ukážky na vyučovacie

hodiny aj rozhlasové relácie cez školský rozhlas)
● stabilné internetové pripojenie pre kabinet SJ a cudzích jazykov na 1. poschodí aj všetky triedy 2.

stupňa (na využívanie na vyučovacích hodinách)
● notebook s tlačiarňou pre kabinet SJL a cudzích jazykov
● IKT technika (vytvoriť učebňu slovenského jazyka alebo do každej triedy na 2. stupni)

Geografia:
● mapy sú staré, nevhodné
● svet sa mení a mnohé údaje v učebnici sú už neaktuálne.

Dejepis:
● rozsah dejepisného učiva je veľmi široký,
● čítanie s porozumením robí žiakom veľké problémy

Predmetová komisia cudzích jazykov:
Používanie - knihy – učebnice, slovníky, umelecká literatúra, odborná literatúra, 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, loptičky a pod., kreatívne
materiály – výkresy, farebné papiere, lepidlá, nožnice, farbičky..
Potreba doplniť - Závesné mapy Veľkej Británie, USA a Austrálie v angličtine, laminovačku na výrobu
vlastných flash kariet, reproduktory s bluetooth a USB portom (zvukové a hudobné ukážky na vyučovacie
hodiny aj rozhlasové relácie cez školský rozhlas)

Predmetová komisia matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky:
Používanie - pracovné listy, študijný text, prírodniny, semimikrosúpravy, laboratórne pomôcky, modely,
chemické mriežky, obrazy, torzo tela, mikroskopy, laboratórne súpravy na mikroskopovanie, PC,
projektor, interaktívna mapa,
pracovné zošity a učebnice Libera Terra, zbierky úloh, tabuľky, nástenné obrazy a prehľady učiva, karty s
úlohami, karty na precvičovanie počtových úkonov, modely telies, kostry telies, modely rovinných
útvarov, stavebnice, zlomkové sady, tabuľové rysovacie pomôcky, kalkulačky, PC, notebooky, projektor,
grafický tablet
Potreba doplniť - chemické a fyzikálne laboratórium (nábytok, vybavenie), nástenné obrazy –
laboratórne pomôcky a časti tela v anglickom jazyku, nádoba 1 dm 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, upgrade/výmena PC v laboratóriu informatiky 2,
projekčné plátno, interaktívna tabuľa, vizualizéry, tlačiareň, licencie, licencia TAKTIK pre BIO a CHEM.

Predmetová komisia výchovných predmetov
Používanie - pracovné listy, pracovné zošity,   reprodukcie výtvarných diel, makety, lopty,
Potreba doplniť - švihadla, balančná doska, dataprojektor , pracovné zošity na etickú výchovu, osobné
váhy, basketbalové lopty, florballové lopty, pracovné zošity na náboženstvo.

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, CD s nahratými piesňami pre 1. – 4. roč. na HUV, LEGO stavebnice,
hodiny - žiacke; karty slovnej zásoby na ANJ, PC, vlastný obrazový materiál, vlastné prezentácie;
vlastné USB kľúče
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Potreba doplniť - CD prehrávače - kvalitné - (terajšie vypadávajú pri prehrávaní niektorej časti piesni), -
veľké počítadlá, matematické sčítacie tabuľky, obrázky rastlín a živočíchov – viac kusov, mapy SR,
pieskový stôl, set Orffových nástrojov, portréty spisovateľov, magnetická abeceda - 2x, plagáty vybrané
slová - viac kusov, magnetky, popisovače na biele tabule - pre každú triedu, nové žiarovky do
dataprojektorov

Školský klub detí
Potreba doplniť - boxy na hračky, materiál na výtvarnú činnosť-anilínové farby, krepový papier, tvrdý
farebný papier, tvrdý vlnkovaný papier, trblietky, nálepky a rôzne doplnky, 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, reproduktory s USB portom, webkamery – pre online
vyučovanie.

Novovytvorené hodnoty, opravy, havárie
V školskom roku 2020/2021 sme zakúpili školský nábytok a IKT technológie pre žiakov

a pedagogických zamestnancov - notebooky pre učiteľov a stolový počítač do učebne PC, dataprojektory
do tried. Zriadili sme ďalšiu oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov v interiéri školy a jednu
oddychovú zónu zrenovovali. Skvalitnili sme digitalizáciu učební na 2. stupni. Zakúpili sme rolety do
tried na 1. stupni. Vynovili sme Kulturku rekonštrukciou pódia a hľadiska, novou maľbou stien a
výmenou opony. Pre všetkých zamestnancov sme zriadili malý kuchynský kútik v zborovni.

V spolupráci so zriaďovateľom sme získali finančné prostriedky na výmenu časti okien a dverí a
rekonštrukciu telocvične, ktorej realizácia bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

Nevyhnutné opravy v škole

● rekonštrukcia veľkej telocvične
● výmena ďalšej časti okien a dverí z pôvodného zariadenia školy
● rekonštrukcia žiackych sociálnych zariadení pre žiakov 2. stupňa
● výmena výdajného pultu v ŠJ a dverí pre odber tovaru a potravín
● oprava priestorov šatní pre žiakov
● porevízne opravy

40



Základná škola Postupimská 37 Košice

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
normatív

u
na

stránke
MŠ SR

Skutočné čerpanie / %
(2020)

Pridelený rozpočet / %
(2021)

2020 1.-6. mesiac 2021

2020 522 321 667 307 / 127,75 % 5 324  

2021 504 688 644  258 / 127,65 % 2 033

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

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít................2 033,00 €

všetky finančné prostriedky boli použité na mzdy vychovávateliek ŠKD

b) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

ZRPŠ - 2 % dane a finančný príspevok rodičov    ...............................................................439,00 €

Projekt PONTIS FOLK FEST)          ………….……………………………...………...3 000,00 €

Projekt  GRAFICKÝ TABLET - Píšem perom nie myšou ……………………………..2 000,00 €

c) Záväzky za  rok :

a. 2019                       ...................................   0 €

b. 2020                       ...................................   0 €

c. 2021 iba  do 30.6.  ....................................  0 €
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SWOT analýza školy
Pre nastavenie strategických cieľov školy je potrebné poznať momentálny stav školy. To sa dá

zistiť analýzou vnútorného a vonkajšieho prostredia školy. Najzákladnejšou a najznámejšou analytickou
metódou je SWOT analýza. Jej uplatnením dokážeme určiť silné a slabé stránky školy, ktoré
charakterizujú vnútorné prostredie školy. Naopak, zistené príležitosti a hrozby charakterizujú externé
prostredie školy. Pre zabezpečenie objektívnosti analýzy sme uplatnili systém RADAR, ktorý rešpektuje
princíp pravdy, komplexnosti, tímovej práce a podpory vedenia školy.

Výsledkom facilitovanej pracovnej skupiny v zložení pedagogickí zamestnanci a vedenie školy je
nasledujúca SWOT analýza našej školy:

Silné stránky Slabé stránky

1. Odbornosť pedagogických zamestnancov
2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

- ochota
3. Heterogénna veková štruktúra

zamestnancov
4. Tímová spolupráca (kooperácia,

proaktivita)
5. Inovatívne vyučovacie metódy
6. Inkluzívny tím
7. Pracovná a vzdelávacia online platforma
8. Športové triedy
9. Vlastné školské projekty
10. Žiacka školská rada
11. Predmetové učebne
12. Školská jedáleň (strava, prístup personálu)
13. Exteriér školy (ihriská, zeleň, bezpečnosť)
14. Interiér školy (Kulturka, Oddychové zóny,

Živý kútik)

1. Meno školy
2. Zážitkové vyučovanie, Clill metóda
3. Vonkajšie oddychové zóny
4. Motivácia pre rodičov detí z MŠ
5. Záujem rodičov o komunitný program
6. Školský spevácky zbor

Príležitosti Ohrozenia

1. Zvýšenie počtu žiakov - výstavba nového
sídliska, nové školské obvody na území
mesta

2. Obnova budovy školy v spolupráci so
zriaďovateľom

3. Získanie finančných prostriedkov od
sponzorov

4. Získanie finančných prostriedkov z výziev
5. Skvalitnenie informačných kanálov

smerom k verejnosti
6. Výstavba atletickej dráhy

1. Nedostatok finančných prostriedkov na
odmeňovanie pedagogických
a nepedagogických zamestnancov

2. Fluktuácia pedagogických zamestnancov
3. Konkurencia škôl na sídlisku
4. Slabé sociálne prostredie rodín
5. Pandémia Covid-19
6. Financovanie škôl - nepostačujúce

normatívne financovanie
7. Spôsob získavania a financovania

asistentov učiteľa
8. Technické zabezpečenie vyučovacieho

procesu
9. Kumulovaná náplň práce vedúcich

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

Spolupráca s rodičmi a organizáciami

Spolupráca s rodičmi v školskom roku 2020/2021 prebiehala z dôvodu mimoriadnej situácie
hlavne elektronicky. Triedni učitelia organizovali triedne aktívy prostredníctvom videokonferencie online,
poskytovali telefonické konzultácie, online individuálne pohovory, alebo neodkladné stretnutia prebiehali
pred budovou školy za dodržania epidemických opatrení. Rovnaký spôsob komunikácie volilo aj vedenie
školy a snažili sme sa vyjsť v ústrety rodičom, ktorí to potrebovali a nájsť pre nich vhodný čas a spôsob
stretnutia. V čase mimoriadneho prerušenia vyučovania boli rodičia nielen žiakov prvého stupňa veľmi
nápomocní pri vyučovacom procese hlavne i pri materiálno technickom zabezpečení vyučovania. Veľkou
nevýhodou však boli opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou Covid-19, pretože sme nemohli
uskutočniť plánované podujatia s rodičmi našich žiakov takmer vôbec. Preto si želáme, aby budúci
školský rok bol opäť tradičný a bez obmedzení a participácia rodičov našich žiakov na živote v našej
škole sa 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 a sociálnu sieť. Dôraz kladieme i na komunikáciu
s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky a dištančnej vzdelávacej platformy cez google
classroom. Je pre nás dôležitá korektná interakciu vo vzťahu rodič – škola. Sme otvorení objektívnym
pripomienkam, požiadavkám a riešeniu problémov.

Spolupráca s výborom ZRPŠ bola na dobrej úrovni. Rada rodičov bola aktívna 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 2020/2021 rodičia schválili účelový
príspevok vo výške 15 € 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 ďalšej
oddychovej zóny pre žiakov a zamestnancov školy v interiéri školy, zakúpenie a zabezpečenie balíčkov
pre žiakov pri príležitosti Mikuláša a Dňa detí, príspevok na zakúpenie knižných odmien pri príležitosti
vyhodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v závere školského roka a finančná podpora
školského projektu Folkfest Postupimská.

Významnú úlohu v živote školy zohráva aj Rada školy pri ZŠ Postupimská 37 v Košiciach.
Keďže v tomto školskom roku sa skončilo jej funkčné obdobie a zároveň pretrvávala mimoriadna situácia
kvôli pandémii, voľby sa konali v jeseni 2020, kde sa zloženie novej rady školy za zástupcov rodičov a
zamestnancov školy zmenilo. Novým predsedom rady školy sa stala pani Adela Gembická - zástupca
rodičov. V priebehu činnosti rady školy nastali ešte zmeny v jej zložení - dvom členom skončilo členstvo
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru a odchodu do dôchodku.

V tomto školskom roku bola veľmi obmedzená spolupráca s organizáciami a partnermi, s ktorými
bežne spolupracujeme a organizujeme aktivity pre žiakov. Týkalo sa to CVČ Domino - záujmová
činnosť sa nerealizovala z dôvodu opatrení súvisiacich s epidémiou Covid-19. V rámci projektu
spolupráce s MŠ Jaltská 33 a SMŠ Panorámka sme nemohli uskutočniť pre deti a rodičov naplánované
aktivity, na ktorých sa deti z MŠ oboznamujú s prostredím základnej školy - účasť na otvorenej hodine
v 1. ročníku a tvorivé aktivity na Predzápisných stretnutiach pre budúcich prvákov. V spolupráci
s Miestnym odborom Matice slovenskej v Košiciach sme nemohli organizovať súťaž v prednese
rozprávok Dobšinského Košice a prehliadku divadelných súborov Divadelné Košice J. Zborovjana.

Spoluprácu s CPPPaP Zuzkin park ako aj s CŠPP aj v tomto školskom roku bola na výbornej
úrovni a realizovala sa podľa vypracovaného harmonogramu konzultácií. 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, v čase mimoriadnej situácie elektronicky. Konzultantkou pre
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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, občianskej náuky, dejepisu, geografie
- Miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach – recitačná súťaž Dobšinského Košice -

neuskutočnené
- Centrum voľného času Domino – postupové súťaže
- Knižnica pre mládež v Košiciach – besedy v školskej aj centrálnej pobočke knižnice
- Stacionár sv. Heleny (Exnárova 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 cudzích jazykov
- UPJŠ - Európsky deň jazykov
- Vydavateľstvo Oxford
- Detská organizácia Fénix, o. z.
- Vydavateľstvo MacMillan
- Vydavateľstvo Hueber
- Žiacka školská rada
- Inkluzívny tím ZŠ – hlavne špeciálny pedagóg a asistenti

Predmetová komisia matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky
- CVČ Košice – POPS
- Školský Recyklačný program RECYKLOHRY - zabezpečenie učebných pomôcok a didaktických

hier na matematiku
- UPJŠ - Klub učiteľov matematiky
- UPJŠ – Botanická záhrada
- VSM
- DO Fénix

Predmetová komisia výchovných predmetov
- Maratónsky klub Košice
- CVČ Domino – Školský šport
- Rímskokatolícka Farnosť Svätej Rodiny – Dargovských hrdinov
- Gréckokatolícka charita
- Dorka- charitný dom
- Centrum pre liečbu drogovo závislých na Skladnej ulici
- Stacionár sv.Heleny
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Metodické združenie 1. – 4. ročníka
- Dopravné ihrisko, Alejová, KE
- Krízové centrum
- DO Fénix
- Únia slabozrakých a nevidiacich
- Policajný zbor v Košiciach
- Umelecká škola Irkutská Košice
- Knižnica pre mládež mesta Košice;
- Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37
- Kozmix
- Talentída, n.o.
- CVČ Domino
- CPPPaP Košice, Zuzkin park
- FA Benecol
- MŠ Jaltská a Panorámka

. Spoločne so žiakmi a rodičmi našej školy sa venujeme aj charitatívnej činnosti. Počas školského
roka 2020/2021 naša škola zorganizovala zbierku na pomoc núdznym a opusteným matkám s deťmi. Túto
zbierku sme venovali Charite Dorka. Pre vyzbierané veci si na prvú misijnú nedeľu prišla osobne pani
riaditeľka zo spomínaného zariadenia.

V októbri, ktorý je venovaný starým ľuďom naši žiaci vyrobili pre starých ľudí v Stacionári sv.
Heleny darčeky - srdiečka. Zároveň im žiaci všetkých ročníkov nakreslili kresby, obrázky, ktoré boli
venované práve tomuto sviatku. Deti si aj týmto spôsobom uctili starých ľudí, ktorých skúsenosti veľa
znamenajú a aj žiaci našej školy môžu z nich čerpať. Tieto práce, ako aj srdiečka sme im potom odniesli,
kde ich prebrali pracovníčky tohto zariadenia. K stretnutiu so seniormi z dôvodu pandémie nedošlo..

Na jar naša škola zorganizovala druhú charitatívnu zbierku - tentoraz bola vyzbieraná pre
Gréckokatolícku charitu. Vyzbierali sme hračky, drogériu, trvanlivé potraviny. Týmto spôsobom sme
chceli pomôcť matkám s deťmi, ktoré potrebujú cudziu pomoc. Novinkou bolo zapojenie sa do verejnej
zbierky Biela pastelka, kde sme vyzbieranými finančnými prostriedkami podporili nevidiacich a
slabozrakých.

Činnosť školského psychológa

Realizované aktivity za šk. rok 2020/2021 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 výchovno
vzdelávacími 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,
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- 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.

● Spolupráca s učiteľmi a vychovávateľkami:
- priebežné konzultácie a pomoc učiteľom a vychovávateľom 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,
- konzultácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov - čo sa týka realizovania KLUBU pre

rodičov integrovaných žiakov, ako aj rôznorodých individuálnych konzultácii vyplývajúcich z
potrieb žiakov - neuskutočnené z dôvodu mimoriadnej situácie.

Činnosť výchovného poradcu

Oblasť poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine

V tejto oblasti dokumentácia obsahuje evidenciu psychologických vyšetrení žiakov s problémami v
oblasti vzdelávania a správania, evidenciu zasadnutí Výchovnej komisie, určenej na riešenie
najzávažnejších výchovných problémov. K tejto evidencii slúži online ZOŠIT SPRÁVANIA, ktorý
zdieľajú školský poradca, riaditeľka školy a zástupkyňa školy:

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c6q7TASxLcO2SYDIUlTzaT9LB5BUSm2a/edit?rtpof=t
rue

- uskutočnili sme 11 zasadnutí Výchovných komisií, za prítomnosti rodiča, člena vedenia školy,
školského poradcu, školskej špeciálnej pedagogičky, Najčastejšie boli riešené nevhodné vzťahy
medzi spolužiakmi, správanie žiakov voči učiteľom, výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a
porušovanie školského poriadku

- okrem zasadnutia Výchovnej komisie ako prostriedku prevencie a pomoci žiakom pri riešení
problémových situácii v škole aj mimo nej sa podľa potreby uskutočňoval individuálne pohovory
so žiakmi, ktoré sme nazvali „MALÉ VÝCHOVNÉ INTERVIEW“. Najčastejšie prejednávanými
témami týchto pohovorov bolo hlavne správanie žiakov voči sebe navzájom, úmyselné fyzické
ubližovanie a pod. Väčšina pohovorov sa uskutočnila za prítomnosti žiaka, jeho triedneho učiteľa,
resp. vyučujúceho
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Žiaci so ŠVVP a s IVVP:
V  školskom roku  2020/2021 evidujeme:
- 46 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- 28 žiakov - individuálne začlenených žiakov v bežnej triede
- 19 žiakov bez začlenenia

Koordinátor pre prácu s týmito žiakmi bol školský špeciálny pedagóg, ktorý zabezpečoval individuálnu
pomoc týmto žiakom na základe informácií od vyučujúcich individuálnym prístupom. O práci s týmito
žiakmi boli vedené záznamy.
Spolupráca školskej poradkyne s triednymi učiteľmi bola dobrá. Informácie pre triednych učiteľov boli
zverejnené na nástenke školského poradcu, ako aj zdieľané formou google disku. Na tejto nástenke a
disku sú informácie napr: ako pracovať so žiakmi s poruchami učenia, aktuálne metodické usmernenia a
pod. viď:

- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aWqvmtXz_EqOpCtfO3JphfTLWGENM_XP

Oblasť poradenstva v profesijnom vývine

Vhodnou motiváciou na zvýšenie úrovne prípravy žiakov na vyučovanie je včasná 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 školskej poradkyne alebo na triednických hodinách
triednymi učiteľmi, na hodine etickej výchovy  prostredníctvom prezentácií o stredných školách.

Kolegovia boli na začiatku šk. roka informovaní o našom novom projekte „Program kariérnej orientácie
na ZŠ“, viď:

- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1372RhY8kvsR8ERmrcNcKO8uB9QzIBM31

Program sme začali na začiatku školského roka vyplnením tzv. MRKVY:
- Osobnostný strom vlastností
- Osobnostný profil: SWOT sebaanalýza
- Dotazník zručností a schopností
- Motívy
- Dotazník na zistenie učebného štýlu
- Modrá alebo červená? (diagnostika extroverzie a introverzie)

Žiakom deviateho ročníka bola na disku vytvorená trieda 9.A. Školský poradca, prostredníctvom ktorej
žiaci dostávali podrobné informácie týkajúce sa rozhodnutí ministra školstva, termínov, harmonogramu
prijímacích pohovorov atď.

V classroome 9.A Školský poradca žiaci získali podrobné informácie o SŠ, realizovali množstvo aktivít
na sebarozvoj a pod. v týchto troch zložkách:

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA ŽIAKA: hodnotiace matice, kartotéka zamestnaní, typologické testy
POMOC PRI HĽADANÍ SŠ: filtre, podmienky a kritériá prijatia
VÝBER SŠ: profil absolventa, prehľad profesijného záujmu deviataka
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Žiaci boli aktuálne informovaní e-mailom o Dňoch otvorených dverí jednotlivých škôl. Tie boli online.
Rodičia týchto žiakov dôležité informácie a termíny dostali prostredníctvom školskej poradkyne,
triednych učiteľov, propagačných materiálov, poskytnutím informácií z webových stránok SŠ aj
centrálnej nástenke školského poradcu a webovej stránky školy. Dňa 25.3.2021 sa zorganizovalo
ONLINE informačné stretnutie pre deviatakov a ich rodičov o 18.00 hod. za účelom doplnenia informácií
pre vyplnenie prihlášok a pod. Na individuálnu konzultáciu žiaci aj rodičia využili individuálnu analýzu
profesionálnej diagnostiky za účasti ŠP a psychologičky.

Profesijnú diagnostiku využilo 17 žiakov deviateho ročníka dňa 17.2.2021. Individuálne konzultácie k
výsledkom profesijnej diagnostiky vykonala Mgr. Katarína Kozáková za účasti ŠP dňa 2.3.2021

Žiakom ôsmeho ročníka bola zriadená tak isto online trieda 8.A Školský poradca za účelom ich
osobnostného rastu, profesijnej diagnostiky a informácií.

PRIJÍMACIE KONANIA pre končiacich žiakov:

1. kolo prijímacích pohovorov  vrátane talentových skúšok
- Celkovo bolo podaných 67 prihlášok na SŠ:
- Talentové kolo: 13 prihlášok
- 1. termín: 33 prihlášok
- 2. termín: 21 prihlášok
- Celkovo na osemročné gymnáziá boli podané 3 prihlášky (prijatí dvaja žiaci)
- Po absolvovaní 1. kola neboli prijatí 4 žiaci

2. kolo prijímacích pohovorov: štyri prihlášky

Stav rozmiestnenia končiacich žiakov k 30. 6. 2021
- v 1.kole prijatí: 22
- v 2. kole prijatí: 4

Žiaci končiaci školskú dochádzku:
- 6. ročník – 1 žiak
- 8. ročník – 2 žiaci
- 9.  ročník- 26 žiakov -8 chlapcov / 18 dievčat
- Všetci žiaci končiaci školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 boli prijatí na stredné školy.

Žiacka školská rada – „Spolu to zvládneme“
ŽŠR svoju činnosť začala v tomto školskom roku dištančne 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        Lívia Spišáková  IX.A
- podpredsedu ŽŠR  Bibiána Kuľhová VIII.A
- ostatní členovia:     Adam Grajcar  IV.A.

Sofia Lukačinová   IV.B
Andrej Štec  V.A
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Michal Maľuk  VI.A
Emma Hurtuková  VII.A

- koordinátorky z radov učiteľov: Mgr. Daniela Chomová
Mgr. Zuzana Királyová

Na dištančnom zasadnutí bol vytvorený Štatút Žiackej školskej rady pri ZŠ Postupimská 37,
Košice, ktorý bol prerokovaný a schválený všetkými členmi ŽŠR. Od tohto dňa nadobudol svoju
účinnosť. Práca ŽŠR bola poznačená dištančným vyučovaním, nemohli sa uskutočniť prezenčné
zasadnutia a jej členovia stretávať sa s ostatnými žiakmi jednotlivých tried a plniť úlohy, ktoré si
stanovili. Až v závere školského roka mali priestor pre svoju činnosť a aktivizovali sa pri organizácii
školského projektu Folkfest Postupimská.

Činnosť Inkluzívneho tímu

Počas dištančného vzdelávania vznikol inkluzívny tím, ktorý mal pomáhať rodičom, žiakom a
učiteľom.
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 5.-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 2021/2022 plánujeme realizovať podporný klub pre rodičov začlenených žiakov. Rovnako by sme
chceli, aby sa ranné komunitné kruhy tried dostali do rozvrhu, plánujeme uskutočňovať vyplňovanie
dotazníkov dvakrát ročne pre rodičov so spokojnosťou a klímou školy, triedy. Chceme rozvíjať otvorený
rozhovor s rodičmi - pozývať rodičov na otvorené hodiny do školy a dávať rodičom informácie o ich
deťoch, o ich výsledkoch v štúdiu, v správaní - o tom, výborne darí.
Budúci školský rok máme v pláne zavádzať proinkluzívne správanie medzi pedagógmi, žiakmi ale aj
rodičmi.

Činnosť Školského klubu detí – „Klub zábavy“

Výchovná činnosť prebiehala v 3 oddeleniach s počtom žiakov 85. Realizovali sa nasledujúce
aktivity:

● Vianočné pozdravy
● Besedy  v knižnici - akcia sa nerealizovala, prebehli pravidelné čitateľské aktivity v rámci

oddelenia
● Vianočná tvorivá dielňa
● Darčeky pre škôlkarov / zápis/ - nerealizované
● Karneval - nerealizované
● Darček pre starých rodičov / pozdrav/
● Okuliarnikový deň - akcia prebehla v rámci oddelenia
● Deň masiek v školskom klube - prezentácia masiek niektorých detí v rámci oddelenia
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● Ochutnávka čajov v školskom klube - nerealizované
● Tekviciáda - ako mini akcia - zdobili sa hokaido tekvice, ktoré si deti po krátkej výstave vzali domov,

zapojili sa deti, ktoré si doniesli tekvice, deti ktoré tekvice nemali pomáhali spolužiakom s nápadmi,
výzdobou.

● Besedy s policajtmi
● Ochutnávka jesenných plodov a zdravej výživy - prebehlo v rámci oddelenia - deti priniel si zdravé

olovranty v dózičke a kontrolovali, či sú to zdravé potraviny.
● Kravatový deň- nerealizované
● Klobúkový a tykadlový deň - nerealizované
● Deň Zeme
● Valentín
● Svetový deň zvierat
● Svetový deň výživy
● Deň vtákov, Deň lesov, Deň vody
● Deň Matiek
● Deň Otcov
● Folkfest-zapojenie sa do projektu
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Záver

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach hovorí
o úspechoch našej základnej školy v školskom roku 2020/2021. Aj tento školský rok bol netradičný a
mimoriadne náročný kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou Covid-19. Opäť naši žiaci nemali
možnosť učiť sa v prirodzenom školskom prostredí a ich školskou triedou sa stala ich domácnosť. Opäť
naši rodičia nemali možnosť vstúpiť do školy a byť našim plnohodnotným partnerom v spolupráci.
Verejnosť sa dozvedela o dianí v škole iba prostredníctvom internetových médií. No i napriek tomu, že
sme nemohli zrealizovať všetky plánované aktivity, podujatia a akcie, život v našej škole nezastal, o tom
svedčí aj množstvo záznamov o našej činnosti na našej školskej webovej stránke. Záujem o žiaka i rodiča
bol aj v tomto školskom roku 2020/2021 naším najhlavnejším cieľom. Pokračovali sme v skrášľovaní
interiéru aj exteriéru školy, vybudovali ďalšiu oddychovú zónu, prezentovali sa prostredníctvom
komunikačných kanálov – web stránka, sociálne siete. Aj počas dištančného vyučovania sme v rámci
možností pokračovali vyučovaním predmetu športová príprava v športových triedach online, podporovali
sme vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálnymi online
hodinami v réžii asistentov učiteľa. Mimoriadne prerušenie vyučovania však bola znova pre nás výzva,
ktorú naši pedagógovia spolu so žiakmi, za veľkej pomoci, podpory a spolupráce s rodičmi zvládli. Táto
situácia nás a našich žiakov opäť naučila novým veciam, pomohla uvedomiť si životné hodnoty, získať
životné zručnosti.

V školskom roku 2020/2021 od októbra prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom
dištančne v súlade s nariadeniami ÚVZ SR 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.
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Na správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy spolupracovali:

1. Mgr. Jana Polačková – riaditeľka školy
2. Mgr. Lívia Grúsová – zástupkyňa riaditeľky školy
3. Anna Pásztorová - hospodárka školy
4. Vedúc imetodických orgánov školy:

- Mgr. Ing. Michal Dobranský
- Mgr. Miroslava Pavlíková
- Mgr. Andrea Medveďová
- Mgr. Danka Spišáková
- Mgr. Mária Olexová
- Mgr. Bc. Janette Šalachová - školský poradca

5. 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, koordinátor žiackej

školskej rady
- Mgr. Ján Marenčin - školský špeciálny pedagóg, koordinátor Inkluzívneho tímu
- Mgr. Helena Járošiová - koordinátor projektu Zdravá škola

6. Mgr. Simona Weissová – školský psychológ
7. Mgr. Daniela Chomová - koordinátor žiackej školskej rady
8. Miriam Kurucová – vychovávateľka v ŠKD

Správa je vypracovaná v zmysle:
- Vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a

podmienkach škôl a školských zariadení č. 435/2020 Z. z.
- Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií
- Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 01.07.2021 o 8:30 hod

Košice, 30.07.2021

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 12. októbra 2020 do 30. júna 2021

V školskom roku 2019/2020 od 12. októbra 2020 do 30. júna 2021 prebiehalo v našej škole
vyučovanie dištančným spôsobom v súlade s Rozhodnutím číslo: 2020/17294:1-A1810 Ministra školstva,
vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“). 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
organizačnom zabezpečení 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, Košice bolo na roky 2016 – 2020. Vplyvom
mimoriadnej situácie sa však voľby neuskutočnili, pôsobenie Rady školy bolo upravené a predĺžená jej
činnosť z dôvodu prerušenia prevádzky školy až do septembra 2020. Voľby zástupcov pedagogických a
nepedagogických zamestnancov prebehli v septembri a zástupcov rodičov žiakov na prvom stretnutí
ZRPŠ v septembri. Následne sa v októbri 2020 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nových členov rady
školy, kde prebehli voľby predsedu rady školy. Prerokovanie dokumentov školy vyplývajúce z legislatívy
sa uskutočnilo elektronicky.

2. Upravené metódy a formy vyučovania

Obsah a organizáciu výučby sme zabezpečili podľa Usmernenia k obsahu a organizácii
vzdelávania žiakov základných škôl a Manuálu Covid školský semafor pre základné školy
vydaných MŠVVaŠ SR. 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.

● Všetci vyučujúci postupovali podľa UO a tematických výchovno-vzdelávacích plánov, pričom
postupovali podľa odporúčaní MŠVVaŠ a ŠPÚ na zmeny v obsahu vyučovacích predmetov (napr.
rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivé písanie, dôraz na komunikačnú zložku predmetov a pod.)

● Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou cez školskú platformu google classroom a google meet
– online vyučovacie hodiny podľa dištančného rozvrhu, v ktorom sa rešpektovala indikatívna
záťaž žiakov, zadávanie úloh, kontrola plnenia úloh. Všetky vyučovacie hodiny sa uskutočňovali
formou online - google meet v trvaní 45 minút. Po návrate žiakov do škôl pokračovalo online
vyučovanie z kmeňovej triedy na prvom stupni pre tých žiakov, ktorých rodičia sa rozhodli nechať
svoje deti i naďalej na dištančnej výučbe a zároveň sa im dávali cez google classroom úlohy.

● Žiakov, ktorí nepracovali riadne počas mimoriadnej situácie zo subjektívnych aj objektívnych
dôvodov sme pravidelne monitorovali, oznamovali a komunikovali túto skutočnosť so zákonnými
zástupcami, pozývali ich na osobné konzultácie s vyučujúcimi i s vedením školy. Triedni učitelia v
spolupráci s vyučujúcimi dbali na to, aby žiaci datočne vypracovali úlohy, ktoré im boli zadané a
tak mohli všetkých žiakov klasifikovať. Našim žiakom bývajúcim v krízovom centre sme
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zapožičali notebooky s príslušenstvom. Štyria žiaci pracovali formou prípravy, doručovania a
odovzdávania pracovných listov.

● Vyučujúci používali IKT technológie a nástroje:
- prezentácie, videá, textové súbory s vysvetlením učiva, videonávody
- aplikácie google: google dokument, google tabuľky, google prezentácie, google Classroom,

Jamboard
- balík MS Word
- Catia V5 – 3D dizajn
● Na sprístupnenie učiva používali zdieľané tabule:
- Jamboard, Ziteboard, Whiteboard.chat, mathlearningcenter.org/whiteboard, Collboard,

Classroomscreen, mathspad.co.uk - na konštrukčné úlohy, …Najviac sa osvedčila tabuľa
Openboard, ktorú sme používali posledné mesiace.

- využívali aj videá, ktoré boli sprístupnené na YouTube.
● Na precvičovanie učiva vyučujúci používali portály a stránky:
- https://www.liveworksheets.com/
- https://www.mathsisfun.com/
- https://phet.colorado.edu/
- https://app.classkick.com/
- https://www.thatquiz.org/
- https://www.mathplayground.com/
- https://www.transum.org/
- https://www.teacherled.com/
- https://create.kahoot.it/
- http://www.delmat.info/a/13/?fbclid=IwAR0VTM4eVyntLjXhn-r-wg5tVb269BmRVCqSTWRCH

y5xUPtYQWnxBTrSe4w
● Na písomné preverovanie vedomostí používali:
- https://app.classkick.com/
- https://b.socrative.com/
- https://create.kahoot.it/
● Metódy a formy:
- motivačné metódy (motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačné videá, brainstorming…)
- expozičné metódy (rozprávanie, rozhovor, beseda, projektová metóda...)
- aktivizujúce metódy (prevažne diskusie - vzájomná výmena názorov, inscenačná metóda,

didaktická hra)
- fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania – ústne, písomne, opakovanie s

využitím učebnice, domáce úlohy, metóda pokusu)
● Spätná väzba - v prípade nesprávneho riešenia úloh upozornenie na chyby, vysvetlenie

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

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
2020/2021.

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie bolo schválené na základe návrhu pedagogickej rady
S týmto rozhodnutím boli oboznámení zákonní zástupcovia rodičov žiakov prostredníctvom školskej
webovej stránky a Internetovej žiackej knižky v nasledovných bodoch
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✔ Priebežné hodnotenie v jednotlivých predmetoch sa realizuje formou klasifikácie aj slovného
komentára.

✔ 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 2020/2021 budeme realizovať formou slovného
hodnotenia.

✔ Záverečné hodnotenie žiakov II. - IX. ročníka, v čase mimoriadnej situácie spôsobenej
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 budeme realizovať formou
klasifikácie, s výnimkou  uvedených predmetov.

Priebežné hodnotenie sa realizovalo klasifikáciou aj slovným komentárom - kontrola plnenia úloh,
splnenia zadaných kritérií pri vypracovaní 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 google classroom, 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.
001/2021 – Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu, ktorý rozhodol o (príloha):

✔ Výkone práce z domácnosti – pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci
✔ Úprava pracovných a platových podmienok – vychovávateľky a zamestnanci školskej jedálne.

Všetci pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci vykonávali prácu z domu. Časť zamestnancov
čerpalo dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka.

5. Materiálne podmienky

Vyučujúci využívali svoju vlastnú IKT techniku, internet, telefóny na komunikáciu so žiakmi a
rodičmi na vlastné náklady. Pracovali na svojich vlastných prostriedkoch alebo zapožičaných od
zamestnávateľa, využívali buď vlastné osobné online pripojenia na internet alebo používali mobilné dáta
poskytnuté MŠVVaŠ, platili energie (elektrina) znova aj v tomto školskom roku. Zvýšené náklady neboli
nijakým spôsobom kompenzované zo strany zamestnávateľa ani zriaďovateľa.

Aj v tomto školskom roku sme mali žiakov, ktorí nemali technické podmienky pre dištančné
vyučovanie – 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 zadané tak, aby
si ich mohli vypracovať do zošita a nepotrebovali si nevyhnutne pracovné listy vytlačiť). Mnoho rodín
malo k dispozícii jeden PC alebo notebook, ktorí si zdieľali navzájom, a ešte k tomu práca z domácnosti
ich rodičov.  V prípade niekoľkých žiakov im boli doručené PL osobne v printovej forme.

Učitelia si zorganizovali vlastné školenia pre prácu počas dištančného vzdelávanie. Veľmi ochotne si
odovzdávali svoje skúsenosti a zručnosti. Ich tímovosť sa pozitívne odzrkadlila na kvalite dištančného
výchovno- vzdelávacieho procesu.
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Celkovo však IKT vybavenie školy nie je postačujúce pre opakovanú situáciu, chýbajú nám stolové
PC, notebooky, webkamery, vizualizér, dataprojektory a najmä kvalitné a rýchle internetové pokrytie vo
všetkých priestoroch školy.

6. Vyhodnotenie plnenia cieľov

Výchovno-vzdelávacie ciele sa plnili podľa UO a TVVP, učivo bolo prebraté, čo bolo pre nás
kľúčovou úlohou. 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, aktivity, podujatia pre našu komunitu i verejnosť, krúžková
činnosť. So žiakmi sme nemohli uskutočniť plánované besedy, školské výlety, exkurzie, súťaže, školy
v prírode, lyžiarsky výcvik.
Nová situácia našej škole priniesla i plusy – plnenie nových cieľov:

● Zdokonalili sme sa v práci v online priestore. Naučili sme sa pracovať s vlastnou školskou
platformou google classroom, google meeta súvisiacimi nástrojmi, čo nám umožňovalo rýchle a
zároveň bezpečné spojenie navzájom medzi pedagógmi, učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. Technické
zručnosti nás aj našich žiakov sa zlepšili.

● Vzdelávanie učiteľov – učitelia mali a využili priestor na samovzdelávanie vo svojom profesijnom
rozvoji a zúčastňovali sa množstva webinárov vhodných pre rozvoj ich profesijných kompetencií.

● Úspešne sme čelili kyberšikane v online priestore vypracovaním a realizovaním vlastného
projektu Kyberšikana, zabezpečili sme vzdelávanie v tejto téme našim žiakom aj ich rodičom.

● Intenzívna práca Inkluzívneho tímu s podporou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Konzultačné hodiny pre žiakov, ktorí potrebovali podporu.

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, školského psychológa a asistentov učiteľa.

● Úprava metód a foriem - asistenti učiteľa si so svojimi začlenenými žiakmi vytvárali systém
práce, ktorým pracovali. Pomáhali im po technickej stránke – prihlasovanie sa na online
vyučovanie, odosielanie vypracovaných úloh, ale aj pri samotnom vypracovaní úloh. 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 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 školský psychológ sa so
žiakmi spájali prostredníctvom vlastných notebookov a telefónov. Prístup na internet - mobilné
dáta, mohli využiť aj z ponuky MŠVVaŠ 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.

● Vyhodnotenie plnenia cieľov školy - v čase mimoriadnej situácie sa odbornému tímu školy
nepodarilo zrealizovať „Klub pre rodičov začlenených žiakov“.

56



Základná škola Postupimská 37 Košice

● Plnenie nových cieľov - počas dištančného vyučovania sa členovia IT zúčastňovali webinárov,
z ktorých výstupy následne odprezentovali svojim kolegom – učiteľom:

8. Silné a slabé stránky

Silné stránky
✔ Zodpovedný a láskavý prístup učiteľov
✔ Komunikácia učiteľov s rodičmi, žiakmi
✔ Nadobúdanie IKT zručností, rýchlejšia spätná väzba pre učiteľa
✔ Individuálnejší prístup učiteľa ku kontrole prípravy žiaka na vyučovanie, zapojenie rodičov do

výchovno-vzdelávacieho procesu
✔ Využívanie sociálnych sietí, zlepšenie práce s IKT
✔ Online stretnutia medzi pedagógmi, medzi pedagóg-rodič
✔ Užšia komunikácia a spolupráca s rodičmi
✔ 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
✔ Strata kontaktu učiteľ-žiak, zmenené sociálne vzťahy v triede, množstvo materiálu posielaného

žiakmi, neodbornosť a často neúmerná “pomoc“ rodičov pri vypracovaní zadaní
✔ Nedostatok priestoru a času na poriadne osvojovanie učiva
✔ Nepostačujúci dohľad nad slabými žiakmi,
✔ Technické problémy
✔ Neskoré príchody žiakov na online hodiny
✔ Nedodržiavanie termínov odovzdania domácich úloh, benevolentný prístup niektorých žiakov

k učeniu
✔ Vypnuté kamery či mikrofóny žiakov - nedodržiavanie dištančnej etikety
✔ Pri slabších žiakoch bola pomoc rodičov veľmi citeľná a žiakom to zlepšilo známky, alebo sa to

odzrkadlilo medzerami v učive.
✔ Viac času si vyžiadala príprava na online hodiny, veľa času navyše predstavovalo aj zaúčanie sa

nového spôsobu vyučovania
✔ Technické podmienky nie sú u každého rovnaké, sú nevymožiteľné a nekontrolovateľné.
✔ Náročnosť pre žiakov - orientovať sa u každého učiteľa na niečo iné
✔ Krátkodobá pozornosť žiaka pri monitore
✔ Nemožnosť objektívne hodnotiť písomné práce
✔ Počet vyučovacích hodín podľa indikatívnej záťaže - nedostatočný priestor na fixáciu a pravdivú

overiteľnosť učiva
✔ Dopad na slabších žiakov, ktorí potrebujú individuálnu pomoc aj dovysvetľovanie učiva 

učiteľom
✔ Psychická záťaž na učiteľov, rodičov, žiakov, zlé materiálne podmienky, zlyhávanie techniky… a

s tým klesajúca motivácia
✔ Strávený čas za PC

9. Návrhy opatrení

● V spolupráci so zriaďovateľom a využitím dotácií MŠVVaŠ získať finančné prostriedky na úplné
doplnenie digitálnej techniky a zabezpečiť optimálne internetové pripojenie do všetkých učební,
kabinetov a ostatného pracovného priestoru.
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● V prípade, ak žiak nezodpovedne pristupuje k svojim povinnostiam, postupovať podľa školského
poriadku.

● Vytvárať pre pedagogických zamestnancov podmienky pre ich vzdelávanie v IKT zručnostiach.
● Ďalšie možnosti rozvoja školy vo využívaní IKT technológii - pokračovať v tom, napríklad online

prenosy vyučovacích hodín pre žiakov, ktorí sú chorí.
● 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.
● Zamerať sa na inovatívne formy osvojovania si vedomostí, rozvoj kritického myslenia, sociálnych

a komunikačných zručností, asertívnej komunikácie, tvorivosti.
● Zakomponovať priebežnú internetovú komunikáciu so žiakmi, ako súčasť domácej prípravy, aby

boli pripravení na prípadné pokračovanie dištančného vzdelávania - pokračovať.
● Viesť žiakov k získavaniu a rozvíjaniu zručnosti súvisiacich s procesom samostatného učenia sa,

budovať návyk samostatnej systematickej práce.
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Záver

V závere školského roka 2020/2021 už nemôžeme povedať to, čo sme si povedali na konci
minulého, že mimoriadnu situáciu nikto z nás nečakal. Teraz nás už neprekvapila, aj keď veľmi neradi,
ale počítali sme s ňou. Skúsenosti z minulého roka nás naučili byť pripravení, nenechať sa zaskočiť.
Zmenili sme vzdelávaciu platformu, aby sme sa ujednotili a vytvorili tak pre všetkých pedagógov aj
žiakov rovnaké podmienky pre ľahší výchovno-vzdelávací proces. Zároveň sme tým chceli aj rodičom
zjednodušiť prístup k informáciám o ich deťoch, aj lepšiu komunikáciu so školou. Každému žiakovi sme
vytvorili jeho vlastný účet, ktorý mu ponúka bezpečný online priestor. Sprocesovanie novej platformy nás
síce stálo veľa času, energie, zainteresovaných ľudí a štúdia, ale zároveň sa prejavila dobrá spolupráca
v našom tíme vďaka ochotným učiteľom. A konečný efekt mal pozitívny dopad na dištančné vzdelávanie
v našej základnej škole.
Aj keď každá dištančná vyučovacia hodina v tomto školskom roku bola realizovaná online, nikdy sa to
nedá nahradiť vzájomným osobným kontaktom. Naši žiaci nám veľmi chýbali a veríme, že aj my, učitelia,
sme chýbali im. Z tohto dôvodu sme vymysleli, zorganizovali a realizovali školský projekt Folkfest
Postupimská, ktorý trval v našej škole jeden celý týždeň a bol “ušitý” na mieru k návratu žiakov do škôl a
mal v našej komunite veľký úspech. Rodičia i verejnosť ho však mohli sledovať “iba” online na našom fb
a webovej stránke. Preto si opäť na konci aj tohto školského roka najviac želáme, aby všetci, ktorí chcú
byť súčasťou života našej školy, mohli do nej v budúcom školskom roku kedykoľvek vstúpiť bez
obmedzení.

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

1. Mgr. Jana Polačková – riaditeľka školy
2. Vedúci metodických orgánov školy:

- Mgr. Andrea Medveďová
- Mgr. Danka Spišáková
- Mgr. Miroslava Pavlíková
- Mgr. Mária Olexová
- Mgr. Ing. Michal Dobranský

Košice, 30.07.2021

Mgr. Jana Polačková
riaditeľka školy
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