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

za školský rok 2021/2022

I. Prerokovanie v pedagogickej rade

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

rok 2021/2022 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 26.08.2022

Mgr. Jana Polačková

riaditeľka školy

II. Prerokovanie v rade školy

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

rok 2021/2022 prerokovala rada školy dňa 31.08.2022

Adela Gembická

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 2021/2022.

Košice, dňa 09.11.2022

Mgr. Lucia Gurbáľová

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 30.6.2022

● počet všetkých tried ZŠ spolu : 14 z toho

- v 1. – 4. ročníka: 8

- v 5. – 9. ročníka: 6

● počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 267 z toho

- v 1. – 4. ročníku: 129

- v 5. – 9. ročníku: 138

● počet špeciálnych tried: 0

● počet tried nultého ročníka: 0

● počet oddelení ŠKD : 3

- v nich počet žiakov : 80

● počet žiakov so ŠVVP v bežných triedach : 43 (27 začlenených žiakov)

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

● počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ: 29
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● počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 1

● počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 16

● počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 35533 /priemer na žiaka: 145,03

● z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 1322 /priemer na žiaka: 5,4

● počet znížených známok zo správania na konci roka:

- 2. st. - 5 3. st. - 0 4. st. – 3

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

- pokarhania RŠ – 20 pochvaly RŠ – 18

● počet prospievajúcich žiakov spolu: 240

neprospievajúcich spolu : 4

● počet neklasifikovaných žiakov spolu: 23

● počet žiakov 1. – 4. roč. so samými jednotkami: 45

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

● počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: fyzický stav: 22/prepočítaný stav: 19,78

● 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: 2,88

● 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 30.6.2022

počet žiakov 9. ročníka: 20/z nich neumiestnených: 0

● prijatých na gymnáziá: 1

● prijatých na stredné odborné školy: 19

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

● počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8-ročné gymnáziá: 1

● počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. na bilingválne gymnáziá: 3

3. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0

b) počet uvádzaných začínajúcich odborných zamestnancov do praxe: 2

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

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

názvy súťaží:

● Technická olympiáda

● Futbal ŠL - dievčatá

● Mc Donald Cup - futbal

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

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

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

Úspešnosť žiakov školy v súťažiach v šk. roku 2021/2022

Predmetové olympiády a postupové súťaže

Názov súťaže Kategória Trieda Meno žiaka Okresné kolo Krajské kolo

Biologická
olympiáda

D (roč.6 - 7) 6.A Andrej Štec 3.

Matematická
olympiáda

Z5 6.A Andrej Štec 3.

Pytagoriáda P3 3.B Michal Ondruš 31.

P4 4.B Vilma Černá 19.

4.A Samuel Holečko 14.

4.B Elena Švecová 9.

4.B Patrik Sitár 9.

4.B Sofia Domiterová 20.

P5 5.B Urbán Matúš 7.

P6 6.A Andrej Štec 3.

P7 7.A Alexandra Balegová 13.

Šaliansky Maťko 2.kat (roč.4 - 5) 5.A Gregor Polačko 2.

Dejepisná
olympiáda

F  (6.roč) 6.A Andrej Štec 2.

E  (7.roč) 7.A Alexandra Joobová 5.

Slávik Slovenska I. kat. (1.-3.roč.) 2.A Bianka Brodyová 2.

5



Základná škola Postupimská 37 Košice

II. kat. (4.-6.roč.) 4.B Elena Švecová 2.

Technická
olympiáda

B (5.-7. roč) 6.A Andrej Štec 1. 2.

Geografická
olympiáda

G (4. - 5. roč.) 4.B Sofia Domiterová 2.

4.B Elena Švecová 5.

5.A Gregor Polačko 4.

F (6. - 7. roč.) 6.A Andrej Štec 6.

7.A Miroslav Vasiľov 14.

Športové súťaže

Futbal ŠL dievčatá Kristína Brenkusová, Ester
Eliášová, Elize Eliášová,
Alexandra Joóbová, Soňa
Sorokáčová, Simona Smoradová

1. 4.

Mc Donald Cup vo
futbale

mladší žiaci Kristína Brenkusová, Richard
Durkáč, Filip Fió, Matúš
Handlovič, Samuel Holečko,
Christian Jakubec, Martin Mašlar,
Martin Matej, Theo Zborai,
Samuel Zlacký

1. 5.

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 - -
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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

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 Mgr. Zuzana Királyová

MAT, INF, FYZ,
PRO, TFP, CvM,
BIO, CHE

3. PK SJ, GEO, DEJ, OBN Mgr. Daniela Báranyová 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

Predstavenie Žiackej školskej rady:
Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR, je reprezentatívnym orgánom žiakov školy a zastupuje ich
záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Fungovanie žiackej školskej rady určuje § 26
zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Štruktúra zloženia ŽŠR:
Koordinátorka z radu učiteľov: Mgr. Mária Olexová
Predseda: Simon Györi
Podpredseda: Adam Grajcár
Zapisovateľ: Alexandra Joobová, Sofia Šeregová

ČLENOVIA ŽŠR 2021/2022
● IX. A Veronika Császárová, Bibiana Kuľhová
● VIII. A Simon Györi, Dominik Kopsa
● VII. A Sofia Šeregová, Alexandra Joobová
● VI. A Adam Gembický
● V. A Adam Grajcár
● V. B Emma Štupáková
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7. Štatistické údaje  a profilácia školy

Projektovaná kapacita školy: 22 tried/počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0

školský
rok

počet žiakov počet tried

spolu z toho
dievčat

percento
dievčat

1.- 4.
roč.

5.- 9.
roč.

spolu 1.- 4.
roč.

z toho
ŠT

5.- 9.
roč.

z toho
ŠT

nultý
ročník

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

2021/2022 267 130 48,69 129 138 14 8 0 6 0 0

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  104     z toho z obvodov mimo obce:   30

Priemerné počty žiakov v triedach:
● Φ počet žiakov na triedu (2021/2022):
- 1. - 4. roč. 16,13
- 5. - 9. roč. 23,00
- 1. - 9. roč. 19,07 za všetky triedy

● počet žiakov v 1 športovej triede (2019/2020): 14
● počet žiakov v 2 športových triedach (2020/2021): 30
● počet žiakov v 3 športových triedach (2021/2022): 48

Údaje o zapísaných žiakoch:
Počet zapísaných prvákov po zápise  30. 4. 2021............................. 43

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2021............................... 32

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

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2022............................................41

9
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Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30. 6. 2022:

nižší
ročník

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

počet žiakov  0 0 0 0 0 22 22

Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30. 6. 2022 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 1 4 4 4 7 3 3 27

% zo
všetkých
žiakov školy

- 0 0,37 0,37 1,49 1,49 1,49 2,32 1,12 1,12 10,11
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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

%
zapojenia

počet
zamestnan

cov
prepočíta

ný stav

počet
zamestnan

cov
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

2021/2022 80 3 26,66 0 0 0 2,88 3

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD): 11

 
 počet krúžkov počet žiakov

navštevujúcich krúžok % zapojenia žiakov

1.-4. ročník  7 82 63%

5.-9. ročník 4 42 30%

spolu 11 124 46%

Naši pedagogický zamestnanci a pán školník viedli záujmové útvary pod hlavičkou CVČ Domino,

Košice.

názov záujmového útvaru meno vedúceho stupeň počet detí

1. Angličtina hrou Miroslava Pavlíková 2. 12

2. Gymnastika Michaela Királyová
Zuzana Királyová - odborný garant

1. 12

3. Hip-hop Veronika Lengyelová 1. 11

4. Loptové hry I Juraj Koščo 1. 12

5. Loptové hry II Lukáš Hricko 2. 10

6. Mladý prírodovedec I Ján Spišák 1. 13

7. Mladý prírodovedec II Ján Spišák 1. 13

8. Mladý prírodovedec III Ján Spišák 1. 13

9. Mladý prírodovedec IV Helena Járošiová 1. 8

11



Základná škola Postupimská 37 Košice

10. Mladý prírodovedec V Ľuboš Zahradníček 2. 10

11. Tvorivé dielne Janette Šalachová 2. 10

Spolu 124

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: 31 + 2 OZ

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:

Počet: 31 PZ + 2 OZ

- začínajúci pedagogický zamestnanec .....................    0 PZ + 2 OZ

- samostatný pedagogický zamestnanec....................  19

- pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou...............    6

- pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou................ 7
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Pracovný pomer:

Ku koncu školského roka 2021/2022 skončí pracovný pomer 2 pedagogickí a 2 nepedagogickí

zamestnanci.

Profesijný rozvoj:
- adaptačné...........................  2

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

- inovačné.............................  4

- špecializačné......................  2

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

- 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 30.06.2022

administratívny zamestnanec  1  0,5  DPP

školník  1  1  TPP

strojník    

upratovačky  4  3,5  DPP

kurič    

technik    

špeciálny pedagóg
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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 30.06.2022

administratívny zamestnanec  1  0,5  DPP

školník  1  1  TPP

strojník    

upratovačky  4  3,5  DPP

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
Aktivity pre žiakov, zamestnancov a rodičov v škole

Názov aktivity Určená pre koho Zodpovedný učiteľ Dátum

GRAND TOUR Košice
žiaci 2.A, 2.B, 4.A, 4.B,

5.A, 6.A
Šalachová 16.9.2021

Celoslovenské stretnutie Fénixákov žiaci 6.A, 8.A Šalachová 17.-20.9.2021

Svetový deň jazykov žiaci 1.stupňa Spišáková 24.9.2021

APPLE DAY - Deň jablka žiaci 1.A,B a 4.A,B L. Grúsová 16.-21.10.2021

APPLE DAY - Deň jablka žiaci 2.A a 4.A Spišáková 16.-21.10.2021

Deň jablka žiaci 1.stupňa Spišáková 15.10.2021

Pletenie bez ihlíc žiaci 6.A a učitelia Šalachová 26.10.2021

Beh UBUNTU žiaci 4.roč. Spišáková 23.11. a 29.11. 2021

ZDRAVIE NIE JE KLIŚÉ
žiaci 1.A, 1.B,6.A,7.A,8.A,

9.A
Šalachová November 2021 - Jún 2022

Deň čísla π žiaci I. a II. stupňa Z.Királyová 14.3.2022

Deň Zeme žiaci 1.stupňa Spišáková 22.4.2022

Deň matiek žiaci I. a II. stupňa Duda, Medveďová 7.5.2022

Deň vody žiaci I. stupňa Járošiová 22.3. 2022

Deň mlieka žiaci I. stupňa Járošiová 18.5. 2022

Deň darcov krvi žiaci I. stupňa Járošiová 14.6. 2022

Deň vďačnosti I. a II.stupeň žiaci Medveďová September 2021

Zbierka na charitu Dorka Pre charitný dom Medveďová Október 2021

Žiaci z Postupimskej školy sa
modlia ruženec

žiaci NBI z ZŠ
Postupimskej

Medveďová Október 2021

Záložka do knihy - spolupráca s
partnerskými školami

žiaci I,II stupňa Báranyová október 2021

Ne -Bezpečne na internete/ Projekt
Úspešný youtuber

žiaci 6.A Šalachová 29.11.2021, 11.12.2021

Vianočné koledovanie,
Vianočný program -video

žiaci 8.A
žiaci I. stupňa

Báranyová 10. december 2021

Projekt Úspešný youtuber žiaci 6.A Šalachová November 2021  - Jún 2022

sv.Mikuláš žiaci I.,II.stupňa Medveďová December 2021

Školský poradca - ONLINE
STRETNUTIE S RODIČMI A
ŽIAKMI  - Informácie k podávaniu
prihlášok na  SŠ

žiaci 5. roč., 8. roč., 9. roč.,
rodičia

Šalachová 25.1.2022

MDŽ žiaci I.stupňa Medveďová marec 2022

Krížová cesta žiaci I.roč. Medveďová marec 2022

Deň Downovho syndrómu žiaci I.stupňa Medveďová marec 2022

Zbierka pre gréck.-kat. charitu žiaci I.,II.stupňa Medveďová marec-apríl 2022

Deň počatého dieťaťa žiaci II.ročníka Medveďová 25.3.2022

Ekumenizmus v Košiciach žiaci IV.ročníka Medveďová marec -apríl 2022

Rodostrom 1.roč.A,B žiaci 1.ročníka Medveďová máj 2022

Štvrtáci sa modlia ruženec žiaci IV.ročníka Medveďová máj 2022
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DANCEFEST Postupimská celá škola Šalachová 1- 3. jún 2022

Noc v škole žiaci I.,II.stupňa Lengyelová, Zahradníček 23. - 24.jún 2022

YOUTUBE CAMP žiaci 6.A
Šalachová

10.- 12.6.2022

Prezentácia školy (aktivity) na verejnosti (mimo školy)

Názov aktivity Určená pre koho Organizátor Zodpovedný učiteľ Dátum

Exkurzia na Stavebnú fakultu a
BERG TUKE 6.A Šalachová Šalachová 29.6.2022

Botanikiáda 5.A, 5.B UPJŠ Košice Šalachová 25.5.2022

Biela pastelka žiaci 1. a 2.stupňa Únia nev.a slab. Falatová sept. 2021

Besedy a prednášky pre žiakov (na škole)

Názov aktivity Určená pre
koho Organizátor Zodpovedný

učiteľ Dátum

GRAND TOUR KOŠICE
2.A, 2.B,
4.A, 4.B,
5.A, 6.A

DO Fénix Košice
Šalachová

16.9.2021

Supervízia a školenie PEER aktivistov v prevencii
látkových závislostí 6.A CPPPap Šalachová 29.9.2021

Beseda so psychologičkou CPPPaP - Prevencia
šikanovania a kyberšikanovania 5.A Koordinátor PP,

CPPPaP Šalachová 5.11.2021

Beseda so psychologičkou CPPPaP - Prevencia
šikanovania a kyberšikanovania 5.B Koordinátor PP,

CPPPaP Šalachová 5.11.2021

Webinár na tému Šikana a kyberšikana
6.A

DO Fénix Košice

MV SR
Šalachová 11.11.2021

Ne-Bezpečne na internete/ Projekt Úspešný YOUTUBER
6.A DO Fénix Košice Šalachová

29.11.2021,
11.12.2021

Beseda so psychologičkou CPPPaP - Prevencia
šikanovania a kyberšikanovania, emočné naladenie 6.A CPPPaP Šalachová 12.11.2021

Workshop Pletenie bez ihlíc
6.A DO Fénix Košice Šalachová 26.10.2021
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Beseda so psychologičkou CPPPaP - Preventívna
aktivita ako reakcia na triednu situáciu vrátane
udalosti v Miloslavove  - šikanovanie tínedžerov

9.A CPPPaP Šalachová 18.1.2022

Zdravie nie je klišé! celá škola DO Fénix Šalachová
Október 2021 -
November 2022

Kynologická záchranná brigáda
celá škola KZB Borovská 18.2.2022

Beseda so psychologičkou CPPPaP - Prevencia
šikanovania a kyberšikanovania 5.B Koordinátor PP,

CPPPaP Šalachová 26.4.2022

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

Dajme spolu gól

Slovenský
futbalový zväz 2020 - 2022

GLOBE -
environmentálny
bádateľsky orientovaný
medzinárodný program

Daphne –
Inštitút
aplikovanej
ekológie

od šk. roka
2021/22

Mládežnícka
konferencia
“Buduj svoje
postoje”

Mesto Košice
Fond zdravia

Máj 2022 -
Október

2022

Zdravá škola ZŠ od roku 2003

Zdravie nie je
klišé!

DO Fénix November
2021 - Jún
2022

Spolupráca s MŠ ZŠ od roku 2003

Triedim, triediš,
triedime

SAŽP 2021
Environmentálna
výchova

ZŠ od roku 2003

Národný projekt
„Pomáhajúce
profesie v edukácii
detí a žiakov II

MŠVVaŠ  SR 2021 Primárna prevencia
drogových závislostí a
sociálno-patologických
javov

ZŠ od roku 2003

RECYKLOHRY -
Školský recyklačný
program

ASEKOL SK
s.r.o.

1.12.2010

Škola
inkluzionistov

Nadácia pre
deti Slovenska

2019 - 2020
aktivity v
projekte
pokračujú
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Fond zdravia Košice Mesto - Projekt “Mládežnícka konferencia BUDUJ SVOJE POSTOJE!”
Projekt je schválený finančnou dotáciou 1500€ v mesiaci jún 2022 pre školu na nákup pomôcok a
materiálu, ktoré pomôžu zlepšiť žiakom fyzické aj mentálne zdravie. Projekt bude realizovaný formou
mládežníckej konferencie na konci septembra 2022 v novom školskom roku. Finančná spoluúčasť školy
je min 10% zo schválenej sumy.

Zdravie nie je klišé!  – štvoretapový projekt DO Fénix od októbra 2021 do novembra 2022
Hlavné ciele projektu:

● Podporiť deti a mladých ľudí, aby sa v čase pandémie venovali viac svojmu duševnému i
telesnému zdraviu.

● Podporiť jednotlivcov aby sa zamýšľali nad následkami nesprávneho životného štýlu.
● Podporiť rodiny,  aby aktívne trávili voľný čas.
● Podporiť aktivity zamerané na vzdelávanie- výchovu v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu,

voľnočasové aktivity, športové aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju detí a mladých ľudí a vedú k
zlepšovaniu zdravého životného štýlu s použitím metód neformálneho vzdelávania.

● Podporiť v rámci neformálneho vzdelávania aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho
povedomia mládeže formou aktívneho pobytu v prírode, aktivity zamerané na ochranu prírody,
ekológiu, zdravé stravovanie, psychohygienu, prevenciu patologického správania- užívanie
návykových látok, fajčenie, požívanie alkoholu, šikanovanie......

● Zabezpečovať osvetovú a výchovnú kampaň zacielenú na mládež v oblasti zdravia, prevencie,
zdravého životného štýlu.

● Zozbierať názory detí a informácie  pre medzinárodnú štúdiu HBSC.

Oblasti projektu:

Žijem zdravo - Zdravá strava a cvičenie, Preventívna starostlivosť
Myslím zdravo - Duševné zdravie, Užívanie a zneužívanie návykových látok
Cítim zdravo - Prevencia násilia, Sexuálny rozvoj a zdravie

● V prvej etape sme nakúpili športový tovar v hodnote 600 € a zrealizovali sme športové aktivity:
netradičné športy, turnaj s loptou a pod.

● Ukončujeme druhú etapu projektu, v ktorej sme si objednali podľa predpokladaného počtu
zapojených žiakov pracovné zošity pre jednotlivé vekové kategórie.

● Zapojení jednotlivci samostatne vyplňovali pracovné zošity a riešili úlohy.
● Zozbierali sme názory a nápady detí, ktoré sa stanú súčasťou štúdie HBSC.
● Zrealizovali sme spoločné aktivity - štruktúrovaný dialóg, kde prebehne zber informácií a

názorov.
● Projekt končí v novembri 2022 Detskou konferencia Sú medzi nami - Myslím zdravo, na

ktorej sa zúčastníme.

Zdravá škola
Cieľom Zdravej školy v školskom roku 2021/2022 bolo podporovať zdravé sebavedomie žiakov a
zabezpečiť dobrú pracovnú klímu v triedach.

Hlavné ciele:

● 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
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● zapájať sa do rôznych zberov
● poukazovať na dôležitosť separovaného odpadu
● propagovať zdravý životný štýl
● realizovať edukačné hry  a aktivity v záujme zdravia

Pre dosiahnutie týchto cieľov sme si aj v tomto školskom roku vytýčili úlohy, ktoré sa nám všetky
nepodarilo splniť, keďže pandemická situácia pokračovala a obmedzovala nás v plnení plánu, aj keď v
slabšej intenzite, ako v predchádzajúcom školskom roku. Ale aj napriek tomu sme sa usilovali niektoré
plánované úlohy zrealizovať a splniť časť vytýčeného plánu.

Zrealizované aktivity:

Mliečny program v školskej jedálni– pre žiakov 1. a 2. stupňa - žiaci počas veľkej prestávky mali
možnosť konzumovať mliečne výrobky, ktoré dodávala pre žiakov Tatranská mliekareň.
Jesenné hry v prírode 1. a 2. stupeň / aktivity v lesoparku/
Biela pastelka - zbierka bola zameraná na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Vyzbierala sa suma
107,07 eur.
Nástenka zameraná na zdravý životný štýl a informácie v rámci Zdravej školy.
Vesmír vo virtuálnej realite - mobilné planetárium pre žiakov 1. a 2. stupňa.
Október – mesiac úcty k starším,  aktivity na vyučovacích hodinách.
Deň jablka – aktivity v triedach , súťaž o najkrajšie jablko.
Deň čokolády - vyhlásená anketa u žiakov 1. a 2. stupňa na tému „Moja najobľúbenejšia čokoláda“.
Ankety sa zúčastnilo 191 žiakov.
Svetový deň dobrosrdečnosti - výroba darčekov pre osamelých a blízkych ľudí.
Vianočné besiedky v triedach.
Svetový deň vody – aktivity a súťaže v triedach 1. stupňa, súťaž o kresbu najkrajšej kvapky vody. Okrem
uvedenej aktivity žiaci 4. ročníkov zisťovali koľko vody vytečie z vodovodného kohútika za stanovený
čas. Aktivita bol zameraná na šetrenie a dôležitosť pitnej vody pre život na zemi. Rozhlasovú reláciu k
Svetovému dňu vody pripravili a zrealizovali žiakci 4.B.
Deň Downovho syndrómu sme si pripomenuli rozdielnymi ponožkami, čo symbolizuje odlišnosť a
inakosť ľudí.
Svetový deň mlieka – aktivity v triedach na 1. stupni. Farbu mlieka si žiaci priblížili bielymi tričkami. Vo
všetkých triedach 1. stupňa sa žiaci zapojili a riešili test zameraný na informácie o význame mlieka pre
človeka, aké výrobky sa vyrábajú z mlieka, prečo by sme mali piť mlieko a pod.
Svetový deň darcov krvi - aktivity v triedach. V 2.A triede žiaci prišli symbolickí oblečení vo farbe krvi
– červenej.
Tvorba knihy zdravých receptov. Do tejto aktivity boli zapojení žiaci 1. a 2. stupňa. Aktivita pre žiakov
bola zadaná v mesiaci marci, ktorý sa nesie pod prívlastkom - Marec mesiac knihy- táto aktivita nebola
ešte ukončená z dôvodu náročnejšieho spracovania, ktorý si vyžaduje dlhší čas. Kniha žiakov zdravých
receptov po spracovaní bude zhotovená  v septembri na začiatku šk. roka 2022/2023.

V rámci tvorby životného prostredia sme dbali na výzdobu a čistotu tried. Dostatok času sme venovali vo
výchovno-vzdelávacom procese učivu, ktoré boli 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.
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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 na vyučovacom procese.

Spolupráca s MŠ
Spolupráca s MŠ v príprave detí predškolských skupín pre ľahšiu adaptáciu po príchode do školy. V
rámci spolupráce s MŠ Jaltská 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.

Čo sa podarilo zrealizovať:
● Pani učiteľky na prvom stupni boli aktívne a zorganizovali v svojich triedach vlastné aktivity ku

Dňu ZEME, Dňu VODY.
● Naďalej zbierame staré elektrospotrebiče, batérie, žiarovky a tonery v spolupráci s firmou

ASEKOL v rámci recyklačného programu RECYKLOHRY
● Triedenie papiera a plastových fliaš v triedach sa opäť rozbehlo.
● Zapojili sme sa do environmentálneho bádateľsky orientovaného medzinárodného programu - GLOBE a

získali tak možnosť realizovať fenologické a meteorologické pozorovania v okolí školy.
● Získali sme 5 exteriérových lavičiek zapojením sa do súťaže S EKOLÓGIOU SME SI SADLI.

Zhodnotenie úloh v oblasti prevencie drogových závislostí, prevencie kriminality, šikanovania
a sociálno-patologických javov v šk. roku 2021/2022
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 školskom roku 2021/2022 v septembri bol vypracovaný plán prevencie protidrogovej závislosti,
prevencie kriminality a šikanovania. Jeho hlavným cieľom bolo, aby sa žiaci dôkladne zaoberali témou
látkových a nelátkových závislostí, trvalého poškodenia zdravia, problematikou šikanovania a naučili sa
sebakontrole a spoločenskému poriadku a zmysluplnému využívaniu voľného času. V pláne prevencie
protidrogovej závislostí, prevencie kriminality a šikanovania boli vypracované jej formy v dvoch
ťažiskových oblastiach:

● Prevencie proti látkovým a nelátkovým závislostiam.
● Prevencia proti kriminalite a šikanovaniu vrátane kyberšikanovaniu.

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11 Košice
boli objednané nasledujúce preventívne aktivity:

1) supervízia a vyškolenie nových rovesníckych aktivistov v prevencii látkových
závislostí - september 2021

2) preventívne aktivity na tému:
● Prevencia šikanovania, kyberšikanovania, intolerancie... – 5. ročník (V.A, V.B) /Október 2021
● Prevencia závislostí (látkových, nelátkových) – 6.ročník (VI.A)/ November 2021
● Prevencia a ochrana duševného a emočného zdravia, manažment stresu a emócií – 7.A/ November

2021
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● Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS) v partnerských vzťahoch, výchova k
manželstvu a rodičovstvu – 9. ročník / December 2021

● Prevencia rizikového správania v rovesníckych, kamarátskych a partnerských vzťahoch – 8.
ročník (hlavne stres, psychohygiena, vzťah dievča - chlapec) – Marec 2022

● Obchod s ľuďmi  (novodobé otroctvo) – preventívna aktivita - 9. ročník / Máj 2022

Všetky objednané aktivity sa zrealizovali v súlade s navrhnutým harmonogramom aj v online priestore.

Na základe sociometrického merania a výsledkov hlavne v triedach 6.A a 9.A a tak isto aktuálnej situácie
a udalostiach v SR počas Vianočných prázdnin (kauza Miloslavov) sme v januári 2022 sme objednali
ďalšie aktivity v CPPPaP:

● preventívne aktivity na tému vo všetkých ročníkoch na II. stupni: Prevencia šikanovania,
kyberšikanovania, intolerancie a iných foriem diskriminácie.

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

V spolupráci s DO Fénix Košice sme zrealizovali nasledovné projekty/ aktivity:

● Grand TOUR Košice
● Projekt ZDRAVIE NIE JE KLIŠÉ!
● Workshop Pletenie bez ihlíc – neformálne vzdelávanie
● 13. Celoslovenské stretnutie fénixákov na Starej Myjave
● Projekt ÚSPEŠNÝ YOUTUBER
● Webinár „ŠIKANA A KYBERŠIKANA“ – pod taktovkou MV SR
● YOUTUBE CAMP v Bratislave

Úlohy a činnosť protidrogovej výchovy a prevencie kriminality a šikanovania boli rozvrhnuté v
jednotlivých mesiacoch školského roka 2021/2022. Plnili sa priebežne a spolu sme zrealizovali 137
preventívnych aktivít nasledovne:

● Ranné kruhy
● Triednicke hodiny
● Mimoriadne poučenia školskej poradkyne
● Mimoriadne poučenia triedneho učiteľa
● Skupinová intervencia CPPPaP
● Skupinová intervencia školskej psychologičky – didaktické hry, sociometrické merania
● Webináre, besedy a školenia
● Školské projekty
● Praktické ukážky - Kynologická brigáda
● Dotazník na zistenie klímy v triede a jeho analýza
● SWOT analýzy vzťahov v triede
● Metóda KID´S SKILLS
● Vlastný projekt PPP – plánované aktivity
● Odkaz školského poradcu
● Elektronická bútľavka

Najväčším preventívnym projektom po skončení protiepidemiologických opatrení v súvislosti s
pandémiou COVID-19 bol náš 2. ročník DANCEFEST Postupimská – trojdňový športovo-tanečný
festival s workshopmi na tému fyzické a psychické zdravie: Boj proti fajčeniu, Zdravé stravovanie, Šok a
protišokové opatrenia, Pitný režim a energetické nápoje, Zdravie našich ciev - meranie tlaku a pod. Tieto
aktivity boli aj vyvrcholením projektu ZDRAVIE NIE JE KLIŠÉ. Cieľom projektu bolo zapojiť
všetkých žiakov do pohybu a podporiť zdravý životný štýl po fyzickej aj psychickej stránke,
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neformálnym vzdelávaním získať nové vedomosti, zručnosti, upevniť si zdravé návyky v stravovaní,
pitnom režime, pohybových aktivitách, umožniť žiakom priestor na prezentáciu svojho umeleckého,
dramatického, ale aj športového talentu. Ďalšie ciele:

● pohybové zručnosti,
● fyzická kondícia, obratnosť, rytmus,
● sociálne zručnosti a kompetencie žiakov – počas koncertu, v talentovej súťaži - prezentácia

žiackych schopností (tance, spev, pásmo), workshopy - individuálna a skupinová práca,
● komunikačné zručnosti,
● inklúzia žiakov do vyučovacieho procesu,
● schopnosť spolupráce, participácie, tímovej práce,
● umelecké zručnosti a talent našich žiakov, regionálna výchova,
● medzipredmetové vzťahy,
● pracovné návyky,
● tolerancia ku všetkým národom a kultúram,
● vzťah ku  športu.

Aktivity na dosiahnutie cieľov:

Tanečné vystúpenia: 12 vystúpení
Workshopy: Brušné tance, Fotobúdka, Disco tričko, Zvonkohry, Darček pre (Ne)priateľa, Výroba TUTU
sukničiek, Disco ponožka, Škola krásy – ukážky líčenia, Disco účes  - učeš svoju učku, Škola tanca.
Športové workshopy - Športová Fénixiáda (súťaž družstiev - Obručománia, Lyže, Skoky v nohaviciach,
Preťahovanie lanom, Skoky cez švihadlá), Maratón zábavných športov - netradičné športy – Indiaca a
ringo, Behy - člnkové, Badminton, Volejbal.
Workshop – Healthy lifestyle – 8.A (zdravotníctvo, meditácia, prevencia fajčenia - Vymaľuj mandalu,
Čo je to meditácia?, Hudba snov), Osobná karta zdravia - Stravovanie, pitný režim, cievy meranie
tlaku, Výroba butónov  - Prevencia a zdravie.
Módna show „Discotričko", Disco party, Disco step - celoškolská diskotéka, Mini talent Dancefest –
žiacka súťaž.
Materiál na realizáciu workshopov sme získali recyklovaním a to najprv vyhlásenou zbierkou na: staré
tričká – UPCYKLÁCIA, gombíky, korálky, náramky, retiazky, bižutéria, vrchnáky, kompótové vrchnáky,
CD, vankúše na sedenie, záclony, organza.
Vo všetkých 40 aktivitách boli žiaci reálnymi a aktívnymi účastníkmi.

Inkluzívny prístup sme uplatnili tým, že tento školský projekt umožnil všetkým žiakom zapojiťsa bez
ohľadu na ich obmedzenie, pretože množstvo aktivít pokrývalo 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, realizáciu aktivít
so žiakmi vo vonkajšom prostredí aj v budúcom období, pričom tanečno - športové aktivity sa môžu
obmieňať, čo potvrdzuje jeho udržateľnosť.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom
prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným
znevýhodnením a členov inkluzívneho tímou. Členmi inkluzívneho tímu v našej škole sú sociálny
pedagóg a školský špeciálny pedagóg. Títo spolu s asistentmi učiteľa tvoria podporný tím, ktorého
súčasťou sú ôsmy pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci.

Cieľom projektu v našej škole je:
● implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania,
● vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
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● zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

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.
Tento program prebiehal v našej základnej škole v školskom roku 2019/2020, avšak jeho hlavnú
myšlienku rozvíjame ako alumni škola aj v ďalších školských rokoch.

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.

UEFA DISNEY PLAYMAKER Poslaním projektu je poskytovať viacerým dievčatám príležitosť hrať
futbal, pomáhať im udržať si zdravie a sebavedomie, získavať priateľov a učiť sa zručnosti pre život.
Sprostredkovatelia programu „Playmakers“ vytvárajú pre dievčatá pozitívne prostredie, dávajú im
možnosť byť tvorivými a rozhodovať sa, poskytujú im pocit spolupatričnosti a napomáhajú im vybudovať
si celoživotné puto k aktivite. Projekt je určený pre dievčatá vo veku 5-8 rokov, ktoré nikdy predtým
nehrali futbal. Neregistrovaným a neaktívnym hráčkam sa tak núka jedinečná príležitosť nazrieť do sveta
hier a futbalu, a to spomínanou formou implementácie rozprávok a rozprávkových postáv do pohybových
aktivít. Do projektu sa na celom území Slovenska zapojili centrá, ktorými sú futbalové kluby, materské
školy, základné školy, centrá voľného času, či ďalšie občianske združenia. Realizácia prebiehala v na jar a
jeseň. Pre všetky zúčastnené dievčatá je táto aktivita bezplatná, projekt zabezpečuje finančne a
poskytnutím materiálno-technického vybavenia pre jednotlivé centrá Slovenský futbalový zväz v
spolupráci s Európskou futbalovou asociáciou (UEFA).

PO ŠKOLE S MCDONALD'S CUPOM Slovenský futbalový zväz v spolupráci s generálnym partnerom
McDonald´s Slovakia pripravil celoročný projekt s názvom „Po škole s McDonald’s Cupom“. Projekt „Po
škole s McDonald’s Cupom“ je súčasťou školskej futbalovej súťaže Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ -
McDonald’s Cup. Cieľom je ponúknuť atraktívne a pravidelné futbalové aktivity - krúžky futbalu, deťom
1. stupňa základných škôl počas ich pobytu v školskom prostredí. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 8 -
11 rokov, predovšetkým žiaci a žiačky navštevujúci 3. až 4. ročník v základnej škole. Naša škola obdržala
športové pomôcky. Naša základná škola je v tomto pilotnom projekte zapojená ako jediná ZŠ v košickom
kraji.
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V školskom roku 2021/2022 počet zaslaných/ počet vybraných (úspešných) projektov/ finančný zisk
pre školu:

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma

1. Zdravie nie je klišé! áno 600 €

2. Úspešný youtuber áno 600 €

3. Mládežnícka konferencia
“Buduj svoje postoje”

áno 1 500,00 €

4. Revitalizácia športovej
infraštruktúry

áno 4 000,00 €

12. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

2021/22 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30. 6. 2022
Roční

k
Počet

PV PVD PROSPELI NEPROSPE
LI

NEKLASIFI
K.

opravné
skúšky

priem.
prospec

h

samé
jednotk

ytried žiakov

poče
t % počet % poče

t % poč
et % poč

et % počet počet počet

1.-4.
8 129 77 59,69 12 9,30 34 26,36 2 1,55 4 3,10 2 1,24 45

5.-9.
6 138 71 51,45 27 19,57 19 13,77 3 2,17 19 13,77 3 1,49 28

1.-9. 14 267 148 55,43 39 14,61 53 19,85 5 1,87 23 8,61 5 1,50 73

Z počtu neprospievajúcich uveďte počet žiakov, ktorí budú koncom augusta robiť opravné skúšky: 5

2021/22 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2022
Roční

k
Počet

PV PVD PROSPELI NEPROSPEL
I

NEKLASIFI
K.

opravné
skúšky

priem.
prospec

h

samé
jednotk

ytried žiakov

poče
t % počet % poče

t % poč
et % poč

et % počet počet počet

1.-4.
8 129 77 59,69 12 9,30 35 27,13 1 0,78 4 3,10 2 1,24 45

5.-9.
6 138 71 51,45 27 19,57 20 14,49 2 1,49 19 13,7

7 3 1,47 28

1.-9. 14 267 148 55,43 39 14,61 55 20,59 3 1,12 23 8,61 5 1,42 73
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Pre porovnanie
2020/21 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2021
Roční

k
Počet

PV PVD PROSPELI NEPROSP
ELI NEKLASIFIK.

opravné
skúšky

priem.
prospech

samé
jednotky

tried žiakov

poče
t % po

čet % po
čet % poč

et % 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 54

5.-9.
5 134 61 45,52 24 17,9 32 27,34 1 0,7

5 14 10,44 3 1,7 26

1.-9. 13 269 145 53,90 36 13,38 65 26,55 1 0,3
7 22 8,17 3 1,53 80

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu

predmet
celkový prospech

I. stupeň II. stupeň

slovenský jazyk a literatúra 1,65 1,84

matematika 1,48 1,96

prvouka 1,32 -

prírodoveda - biológia 1,35 1,81

vlastiveda - geografia 1,40 1,65

dejepis - 1,49

fyzika - 1,59

chémia - 2,12

anglický jazyk 1,40 1,71

ruský jazyk - 1,61

nemecký jazyk - 1,87

občianska náuka - 1,44

výtvarná výchova 1,02 1,03

telesná a športová výchova 1,00 1,02

hudobná výchova 1,01 1,11

pracovné vyučovanie 1,00 1,00

technika - 1,12
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etická výchova aktívne absolvoval/a aktívne absolvoval/a

náboženská výchova aktívne absolvoval/a aktívne absolvoval/a

informatika 2. ročník      1,04

3. - 4. ročník      1,09 1,02

programovanie - aktívne absolvoval/a

tvorba projektov - aktívne absolvoval/a

futbal - aktívne absolvoval/a

športová príprava 1,21 -

Celkový prospech k 30.6.2022 1,24 1,49

Priemer za 1. - 9. roč.: 1,42 Priemer v 2020/21: 1,53 (pre porovnanie)

Celkový prospech k 31.8.2022 1,24 1,47

Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

I. stupeň % II. stupeň % spolu za ZŠ predch. šk. rok  za ZŠ

správanie 2. stupeň 2 0 3 0 0 / 0 % 0 /  0,00 %

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

správanie 4. stupeň 0 0 3 0 3 / 1,12  % 1  / 0,37  %

riaditeľské pochvaly 11 8,53 6 4,35 17 / 6,37 % 25 / 9,29 %

riaditeľské pokarhania 2 1,55 2 1,45 4/  1,50 % 5 /  1,86  %

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 9 399 72,86 7 446 53,96 63,09 27,42

spolu II. polrok 9 224 71,50 9 464 68,58 69,99 28,11

Spolu za rok, z toho: 18 623 144,36 16 910 122,54 133,08 56,16

ospravedlnených / rok 18 581 144,04 15 630 113,26 128,13 55,30

neospravedlnených /
rok 42 0,33 1 280 9,28 4,95 0,86
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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 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 2021/2022 sme využívali výpočtovú techniku nasledovne:
● počas výchovno-vzdelávacieho procesu
- slovenský jazyk a literatúra – týždenne interaktívna tabuľa
- cudzie jazyky - reproduktory, interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače, aplikácie Kahoot, smart

telefóny, Google desk, a i. počas online vyuč., RUJ - e-učebnica s prac.zošitom na domácu
prípravu, na pravidelnej báze, ANJ - e - prac.zošit - počúvanie

- 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, e-rozhodnutia, vysvedčenia, štatistiky, tvorba

rozvrhu hodín, ...

predmet interaktívna
tabuľa

dataproje
ktor +
notebook

Počítače
v učebni
PC

žiacke
notebooky
v učebni
PC

mobilný
telefón

reproduk
tory

tablety
pre
žiakov

Grafické
tablety

MAT ✔ ✔ ✔

CVM ✔ ✔ ✔

INF ✔ ✔ ✔ ✔

PRO ✔ ✔ ✔ ✔

TFP ✔ ✔ ✔ ✔

BIO ✔

DEJ

GEO

SJL ✔

OBN

ANJ ✔ ✔ ✔ ✔

NEJ ✔ ✔

RUJ ✔ ✔ ✔

HUV ✔ ✔

VYV ✔
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Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

V školskom roku 2021/2022 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:

Metódy výučby a aktivity v rámci PK:
Prvý polrok prevažovala online výučba. Pozitívne hodnotíme efektívne využívanie predmetových

classroomov. V rámci slovenského jazyka sa otvoril priestor pri online výučbe na využívanie
elektronických slovníkov. Žiaci nadobúdali postupne zručnosti s prácou s takýmto typom slovníka.
Nevýhodou takéhoto vyučovanie sú obmedzené možnosti využívania skupinovej práce a kreatívnych
metód. Chýba sociálny kontakt.

V druhom polroku už prevažovala prezenčná výučba. Na vyučovacích hodinách sme využívali najmä
individuálny prístup k žiakom so ŠVVP v spolupráci s podporným tímom, čo prispelo k zlepšeniu ich
vzdelávacích zručností. U týchto žiakov sme sa snažili rozvíjať ich slabé stránky prostredníctvom
didaktických hier, zapojením do práce v skupinách. Čitateľskú gramotnosť sme sa snažili rozvíjať vo
všetkých humanitných predmetoch prácou s učebným textom. Šikovných žiakov sme zapájali do
predmetových olympiád - olympiáda zo slovenského jazyka, olympiáda z dejepisu, olympiáda z
geografie. V rámci recitačných súťaží sme sa zapojili do súťaže Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko,
kde sme získali 2. miesto v okresnom kole.
Aktivity :

- záložka do knihy (podpora čitateľskej gramotnosti) -september
- besedy v školskej knižnici - marec, apríl
- Rozčítajme Košice - swap kníh, interview so spisovateľkou Petrou Nagyouvou Ďžerengovou
- rozhlasové relácie v spolupráci so ŽŠR,
- Šaliansky Maťko
- Hviezdoslavov Kubín,
- predmetové olympiády SJL,DEJ,GEG
- čitateľské dielne ( čítanie odporúčaných literárnych diel podľa vybraného žánru alebo vlastného

výberu žiaka a spracovanie do čitateľského denníka 10h ročne)
- Marec - mesiac kníh - Poznáš knižných hrdinov?
- Vianočné koledy a ľudové zvyky - medzipredmetová spolupráca s HUV
- Vianočný program - video - kultúrny program
- Nástenky - jazykové okienko, Ľudovít Štúr
- dejepisná exurzia Krakov-Ovienčim
- Vesmír vo viruálnej realite - oktober

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

● loptičky, hracie kocky, reproduktory, dataprojektor, internetové stránky,
● knihy – učebnice, slovníky, umelecká literatúra, odborná literatúra, zbierky úloh,
● elektronické slovníky,
● 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.,

29



Základná škola Postupimská 37 Košice

● kreatívne materiály – výkresy, farebné papiere, lepidlá, nožnice, farbičky...
Potreba doplniť

● aspoň 2 reproduktory s bluetooth a USB portom (zvukové a hudobné ukážky na vyučovacie
hodiny aj rozhlasové relácie cez školský rozhlas)

● notebook s tlačiarňou pre kabinet SJL
● nové vydanie krátkeho slovníka slovenského jazyka
● nové aktualizované mapy

Predmetová komisia cudzích jazykov:

Na hodinách cudzích jazykov sme používali tieto pomôcky:
● učebnice s navyše CLIL témami a dodatkovým čítaním,
● pracovné zošity, RUJ a NJ a ANJ, písanky na azbuku - RUJ,
● mono a bilingválne slovníky,
● umelecká literatúra - úryvky, literárne ukážky a knihy,
● RUJ - čítanka,
● hudobné ukážky - ukážky s prac.listom, videá - k učebniciam , aj zdroj Youtube
● tabule – zelená, biela, interaktívna, magnetická,
● notebook, dataprojektor, reproduktory,
● magnetofón,  CD
● tabuľky so súhrnom učiva,
● pomôcky k didaktickým hrám – kartičky k slovnej zásobe, kocky, loptičky a pod., pexesá,

boardgames,
● kreatívne materiály – výkresy, farebné papiere, lepidlá, nožnice, farbičky, kvádriky

Potreba doplniť:
1. závesné mapy Veľkej Británie, USA a Austrálie , Nemecka a Ruska
2. závesná ruská azbuka,
3. laminovačka na výrobu vlastných flash kartičiek
4. reproduktory /napr.JBL/s bluetooth a USB portom - nevyhnutné!
5. 1 jazykovú učebňu na prízemí s IKT vybavením, knihami a slovníkmi, plagátmi - pre druhý

stupeň
6. USB pre učiteľov
7. farebné kriedy na klasickú tabuľu, fixy na WB
8. pre online vyučovanie upgradovať google classroom kvôli možnosti práce v skupinách!

Predmetová komisia matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky:

Používanie pomôcok
BIO, CHE - pracovné listy, študijný text, prírodniny, semimikrosúpravy, laboratórne pomôcky, modely,
chemické mriežky, obrazy, torzo tela, mikroskopy, laboratórne súpravy na mikroskopovanie, PC,
projektor, interaktívna mapa, aplikácie, myšlienkové mapy, prírodniny.
MAT, CVM, FYZ - pracovné zošity a učebnice Libera Terra, pracovné listy, 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, magnetické mince a bankovky
(svojpomocne vyrobené), tabuľové rysovacie pomôcky, kalkulačky, PC, notebooky, projektor, grafický
tablet, hracie kocky, koleso šťastia, hlavolamy a matematické spoločenské hry.

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
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rozklad čísla, karty s úlohami pre geodosky, kniha Počítanie so stovkovou tabuľkou, kniha Spojovateľné
kocky v triede, upgrade/výmena PC v laboratóriu informatiky 2, projekčné plátno, interaktívna tabuľa,
vizualizéry, tlačiareň, licencie, licencia TAKTIK pre BIO a CHEM.

Netradičné metódy výuky - manipulatívne aktivity: strihanie, lepenie, skladanie, napichovanie pri TC
osová súmernosť, zlomky, obsah a obvod, telesá

Predmetová komisia výchovných predmetov:

PK výchovných predmetov zrealizovalo tieto podujatia:

Telesná a športová výchova
Účelové cvičenie - jeseň, leto, Flag futbal 1. stupeň, Flag futbal 2. stupeň, Futbalový turnaj Postupimska
cup, LVK na Jahodnej s triedou 9.A, postúpili sme do dvoch krajských kôl vo futbale

Hudobná výchova
Nácvik žiakov na vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, Školské kolo Slávik Slovenska, Nácvik tanca
Karička

Etická a náboženská výchova
Návšteva stacionára sv.Heleny, Zbierky na charitu, Mikuláš na škole, Beseda s o. Pavlom
Hudákom-realizovaná pre 7.-9.roč., Deň vďačnosti, Ponožkový deň - deň Downovho syndrómu –
realizovaný v spolupráci s inkluzívnym tímom, Deň žien, Rodostrom prváckej triedy, , Deň matiek, Deň
narcisov – zbierka v meste

Výtvarná výchova
Počas dištančného vyučovania - kresba cez počítač. Zapojili sme sa do súťaží, niektorí žiaci boli aj
ocenení. Na výtvarnej výchove žiaci používali vlastné materiálne zabezpečenie, výkresy, ceruzky,
temperové farby, suchý pastel, odpadový materiál, práca s textilom. Žiaci majú záujem byť výtvarne
aktívni. Pri dištančnom vyučovaní sa niekedy do práce zapájali aj rodičia, čo sme aj ocenili. Každý
mesiac sme výtvarné práce použili na tematickú výzdobu vo vstupnom vestibule školy a výstavky
výtvarných prác pre triedami. pripravovali sme výzdobu na priebeh Dancefestu.
Naším cieľom bolo získať u žiakov mať záujem o výtvarnú výchovu, o umenie, estetiku prostredia,
obliekania a to sa nám, veríme, vo veľa prípadoch podarilo.

Na hodinách sme využívali – dataprojektory, Športové náčinia - kuželky, žinenky, švihadlá, lavičky,
švédsku debnu, lopty, rozlišovacie vesty, pracovné náčinie- lopaty, krhly, rýle, fúriky, pracovné zošity,
učebnice .. dataprojektor - videá z You Tube - ukážky hudby, tanca, baletu,CD prehrávač, učebnica,
hudobné nástroje z Orffovho inštrumentára, akordeón, ozembuch, klavír.

Každý týždeň vedieme vo všetkých ranné kruhy s triednym učiteľom, kde žiaci rozprávajú o svojich
problémoch, o radostiach, o tom čo zažili počas víkendu, z čoho majú radosť.

Spolupráca medzi I.a II.stupňom bola aj tento rok veľmi dobrá, navzájom sme si pomáhali – ako učitelia,
tak aj žiaci.

Metodické združenie 1. – 4. ročníka:

MZ má 11 stálych členov, vo svojej činnosti sa postupuje podľa vypracovaného plánu.
Na vyučovacích hodinách sme využívali najmä individuálny prístup k žiakom so ŠVVP v spolupráci s
podporným tímom, čo prispelo k zlepšeniu ich vzdelávacích zručností. U týchto žiakov sme sa snažili
rozvíjať ich slabé stránky prostredníctvom didaktických hier, zapojením do práce v skupinách. Čitateľskú
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gramotnosť sme sa snažili rozvíjať vo všetkých predmetoch prácou s učebným textom. Šikovných žiakov
sme zapájali do recitačných a matematických súťaží, napr. Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko,
Pytagoriáda, Maksík, Klokanko, Všetkovedko, Slávik Slovenska.
Aktivity :
• Ranné kruhy
• záložka do knihy (podpora čitateľskej gramotnosti) -september
• besedy v školskej knižnici - marec, apríl
• Rozčítajme Košice - swap kníh, interview so spisovateľkou Petrou Nagyovou Ďžerengovou
• Európsky deň jazykov,
• Deň jablka,
• Týždeň zdravej výživy,
• Šaliansky Maťko
• Hviezdoslavov Kubín,
• Všetkovedko,
• Pytagoriáda,
• Maksík,
• Klokanko,
• Slávik Slovenska
• čitateľské dielne ( čítanie odporúčaných literárnych diel podľa vybraného žánru alebo vlastného
výberu žiaka a spracovanie do čitateľského denníka v 4.ročníku)
• Marec - mesiac kníh
• Vianočné koledy a ľudové zvyky
• Vianočný program - video - kultúrny program
• Vesmír vo virtuálnej realite – október
• Deň matiek,
• Deň Zeme,
• Deň π,
• Deň pozitívneho myslenia
• Medzinárodný deň čokolády
• Video pozdrav starým rodičom
• Svetový deň sporenia – finančná gramotnosť
• Beh UBUNTU – aktivity podporujúce spoluprácu, priateľstvo a prevencia proti šikanovaniu
• Sviatok sv. Mikuláša – zvyky a tradície
• Vianočný turnaj
• Deň komplimentov: „Byť džentlmenom a dámou je vždy in“
• Deň sv.Valentína: Viac dostane ten, čo dáva, než ten, ktorý dostáva…
• Medzinárodný deň materského jazyka – porozumenie medzi národmi
• Deň Dawnovho syndrómu – Odlišnosťmedzi nami je v poriadku
• Mdzinárodný deň bez násilia
• Svetový deň umývania rúk
• Svetový deň mlieka
• Škola v prírode
• Korčuliarsky výcvik
• Gymnastické cvičenia
• Dance fest
• Deň darcov krvi
• Medzinárodný deň hudby
• Príprava vystúpenia na Dancefest

Oblasti, v ktorých máme dobré výsledky

● SJL,MAT,VLA,PDA,INF, VYV – zapájanie sa do súťaží
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Oblasti, v ktorých máme nedostatky, potreba zlepšenia úrovne výchovy a vzdelávania

● čitateľská gramotnosť
● permanentne u tých istých žiakov žiadna domáca príprava, časté absencie z vyučovacieho
● procesu, nenosenie pomôcok, učebníc, zošitov na vyučovanie…
● správanie sa žiakov – vzťahy medzi nimi → viac akcií so špec. pedagógom zameraných na

zlepšenie vzťahov v triede

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
Potreba doplniť - CD prehrávače, veľké počítadlá, matematické sčítacie tabuľky, obrázky rastlín a
živočíchov – viac kusov, mapy SR, pieskový stôl, set Orffových nástrojov, portréty spisovateľov,
magnetická abeceda - 2x, magnetky, popisovače na biele tabule - pre každú triedu, nové žiarovky do
dataprojektorov

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.

Športové triedy
Cieľom vyučovania predmetu športová príprava v športových tried na školský rok 2021/2022 bolo:

● stanoviť normy pre tretí ročník športových tried
● pokračovať v prehlbovaní vzťahu k športu
● zvýšiť postupne intenzitu tréningov - nájsť najvyššiu možnú optimálnu mieru zaťaženia (okrem

prvého ročníka)
● dosiahnuť viditeľný rozdiel medzi športovou prípravou a telesnou výchovou a to nie len

výsledkami žiakov. (Na hodinách športovej prípravy chceme docieliť samostatnosť pri
vykonávaní cvičení, aby žiak mal silnú vnútornú motiváciu pracovať na svojich výkonoch, aby
každá sekunda bola využitá naplno. )

Všetky ciele považujeme za čiastočne splnené. Mierne vylepšenia sú potrebné pri stanovení noriem pre
tretí ročník. Spolupráca s triednymi učiteľmi je na vynikajúcej úrovni. Komunikácia je skoro na dennej
báze. Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Väčšina rodičov je podľa možností nápomocná a
komunikatívna.
Vo všetkých ročníkoch športovej prípravy využívame medzi predmetové vzťahy (matematika, angličtina).
Na hodinách športovej prípravy využívame prevažne motivačnú a fixačnú metódu. V prvom ročníku
prevažuje metóda používania rozprávok.
Dištančné vyučovanie prebiehalo bez problémov. Žiaci vykonávali jednotlivé cvičenia prostredníctvom
zdieľanej obrazovky - rôzne cvičenia pre deti prostredníctvom YouTube. Dané internetové linky mali
pravidelne k dispozícii na precvičovanie.
V prvom ročníku aplikujeme slovné hodnotenie, v ostatných ročníkoch hodnotíme prostredníctvom
klasifikácie známkou. Žiaci sú hodnotení aj na základe testovania pohybových schopností. Žiaci nie sú
porovnávaní medzi sebou, ale sledujeme, či žiak zlepšuje svoje vlastné výkony. V rámci hodnotenia bola
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zavedená novinka: známka - športové správanie žiaka (ovládanie emócií počas hier a fair play). Jedna
známka športového správanie v prvom polroku, jedna známka v druhom polroku).

Hodnotenie športových tried

Žiaci 1.B triedy sú veľmi aktívni a živí. Keďže ide o prvý ročník, žiaci v tomto ročníku sú hodnotení
slovne. V rámci využitých metód pracujeme prostredníctvom rozprávok, aby každý žiak získal prvotne
pozitívny vzťah k športu. Napriek tomu už teraz môžeme vidieť veľké nasadenie u niektorých žiakov.
Najviac úsilia je potrebné vynaložiť pri učení disciplíny, bez ktorej sa nedá športovať. Napriek tomu
pracujeme na tom, aby sme v druhom ročníku dosiahli samostatnosť u čo najvyššieho počtu žiakov. 40%
detí už navštevuje športový klub. Chlapci sú zapojení aj v projekte Dajme spolu gól a dievčatá v projekte
UEFA Disney Playmakes.

Veľký pokrok vidíme v 2.B triede. Už v tomto ročníku vidno posun u žiakov, nie len po športovej
stránke, ale aj po stránke disciplíny a najmä samostatnosti. Práve v tomto ročníku je viditeľne splnený
cieľ - dosiahnuť samostatnosť pri vykonávaní cvičení. Tréner je po čase skôr v role pozorovateľa,
motivátora a organizátora. Žiaci sú schopní pracovať sami tak, aby bola efektívne využitá každá sekunda
hodín športovej prípravy. Viac než 70% triedy športuje v rámci rôznych športových organizácií, v prevahe
je to futbal. Chlapci sú okrem toho zapojení aj v projekte Po škole s McDonald's cupom a dievčatá
pravidelne pracovali v rámci projektu UEFA Disney Playmakers.

Tretí ročník je špecifickým ročníkom, keďže v tomto ročníku bolo potrebné nielen nastaviť normy, ale
najmä dobehnúť ,, zameškané". Dosiahnutie cieľa je zložitejšie než v iných ročníkoch z dôvodu, že sú
veľké rozdiely medzi žiakmi najmä v športových výkonoch. Príčinou je aj to, že je to pilotný ročník
športových tried. Napriek tomu, sa darí zvyšovať výkonnosť športovo viac zdatnejších a zároveň rozvíjať
základy u športovo menej zdatných žiakov. Pozitívne hodnotíme pokrok v disciplíne. 45% triedy hráva
futbal v klube. Chlapci sú zapojení v projekte Po škole s McDonald's cupom.

Novovytvorené hodnoty, opravy, havárie
V školskom roku 2021/2022 sme v spolupráci so zriaďovateľom našej základnej školy získali

finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy a obvodového plášťa telocvične a výmenu ústredného
kúrenia vo veľkej telocvični. Realizovali sme opravu kanalizácie v žiackych toaletách a časť hlavných
kanalizačných rozvodov, výmenu PVC v žiackych šatniach a obnovili časť žiackych šatní. Vymenili sme
vchodové dvere v školskej jedálni pre príjem tovaru a zakúpenie cukrárenskej pece.

Nevyhnutné opravy v škole

● výmena ďalšej časti okien a dverí z pôvodného zariadenia školy
● výmena výdajného pultu v ŠJ a dverí pre odber tovaru a potravín
● obnova priestorov šatní pre žiakov
● porevízne opravy
● hygienická maľba
● oprava hlavných kanalizačných rozvodov - 2. časť
● výmena PVC na schodištiach
● výmena elektroinštalácie a svietidiel
● oprava atiky strechy
● výmena kanalizácie a dlažby v školskej kuchyni
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14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy

dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka
( normatív)

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s hmotným zabezpečením školy od

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť.

rok

Výška
normatívu
na stránke

MŠ SR

Skutočné čerpanie / %
(2021)

Pridelený rozpočet / %
(2022)

2021 1.- 6. mesiac 2022

2021 562 246 648 978/ 115,42 % 4068  

2022 551 965 622 770 / 112,82 % 4 257

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

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít................6 875 €

všetky finančné prostriedky boli použité na mzdy vychovávateliek ŠKD

b) Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

ZRPŠ - finančný príspevok rodičov  na učebnú pomôcku Slovensko v čase  ................    600,00 €

c) Záväzky za  rok :

a. 2020                       ...................................    0 €

b. 2021                       ...................................    0 €

c. 2022  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 2021/2022 prebiehala dvojakým spôsobom - elektronicky
aj prezenčne v závislosti od aktuálnych protiepidemiologických opatrení. Triedni učitelia organizovali
triedne aktívy prostredníctvom videokonferencie online a prezenčné stretnutia, poskytovali telefonické
konzultácie, online individuálne pohovory. Rovnaký spôsob komunikácie volilo aj vedenie školy, snažili
sme sa vyjsť rodičom v ústrety a nájsť pre nich vhodný čas a spôsob stretnutia. V čase mimoriadneho
prerušenia vyučovania sme nemohli uskutočniť všetky plánované podujatia s rodičmi našich žiakov. 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 so ZRPŠ pri ZŠ Postupimská 37 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. Schválený účelový príspevok vo výške 15 € na
jedno dieťa ZRPŠ používalo na dotáciu školských aktivít, súťaží a projektov školy v smere k žiakom.
Okrem iného bol finančnou podporou príspevok na učebnú pomôcku Slovensko v čase, v ktorej sa
prezentuje aj naša základná škola, 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, finančná podpora školského projektu
Dancefest Postupimská a v neposlednom rade aj finančná podpora triednym kolektívom pri realizácii
školských výletov a  korčuliarskeho výcviku pre žiakov 1. stupňa.

Významnú úlohu v živote školy zohráva aj Rada školy pri ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. Jej
činnosť prebieha pod vedením predsedníčky pani Adely Gembickej.
Informácia o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia pri ZŠ Postupimská 37:
Vzhľadom k pretrvávajúcej situácii s COVID 19 sa Rada školy (RŠ) pri ZŠ Postupimská 37, Košice v
školskom roku 2021/22 stretla osobne 2x v priestoroch školy.

Október 2021.

Hlavná téma – prerokovanie školských dokumentov

● Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk.rok 2020-2021
● Školský poriadok 2021-2022
● Organizácia šk.roka 2021-2022
● Školský výchovný program 2021-2022
● Inovovaný školský vzdelávací program 2021-2022
● Rozpočet 2021

Uznesenie z rokovania Rady školy pri ZŠ Postupimská 37sa konalo 25.10.2021. Rada školy vyjadrila
podporné stanovisko členov rady školy bez pripomienok k vyššie uvedeným dokumentom. Hlasovania sa
zúčastnilo 9 členov rady školy. Rada školy bola uznášaniaschopná.
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Apríl 2022:

● Organizácia šk. roku 2022-23 / rozšírenie športových tried 2.stupeň
● Rozpočet 2022

Uznesenie z rokovania Rady školy pri ZŠ Postupimská 37 sa konalo 05.04.2021. Rada školy berie na
vedomie správu o rozpočte. Rokovania sa zúčastnilo 8 členov. Rada školy bola uznášaniaschopná.

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, v ktorých má škola
alebo školské zariadenie nedostatky a návrhy pre zlepšenie sú nasledovné:

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
● odbornosť pedagogických zamestnancov,
● zlepšenie komunikácie, vytvorenie pozitívnej klímy, spolupráca rodič pedagóg, projekty ako deň

otvorených tried, alebo deň otvorených dverí so zapojením žiakov,
● funkčnosť a aktuálnosť oficiálna stránka školy www.postupimska.sk,
● rôznorodá činnosť k aktuálnym témam, čo privádza žiakov k uvedomeniu: environmentálne témy,

zdravotné témy, psychologické témy, sociálne siete, šikana, závislosti,
● zapájanie sa do medzinárodných projektov – AJ, MAT…,
● podpora pedagógov v príprave žiakov na olympiády,
● kreatívna činnosť, zábava  / vystúpenia, Dancefest.../,
● prednášky, besedy,
● športové aktivity, spolupráca s FA BENECOL,
● nová telocvičňa  a ďalšie mierne materiálne zlepšenia – okná, fasáda z jednej strany.

Návrhy pre zlepšenie:
● digitalizácia – synchronizovať komunikačné platformy – IŽK a Google classroom,
● jasnejší postup pri odhlásení dieťaťa z obeda pri neprítomnosti,
● dochádzkový systém žiakov – správne označovanie dochádzky žiaka učiteľmi,
● nevyhovujúci stav átria školy z hľadiska bezpečnosti,
● dovybaviť školu technikou /interaktívne tabule, bezprašné tabule, notebooky, vybavenie učební/.

V tomto školskom roku bola čiastočne obmedzená spolupráca s organizáciami a partnermi, s
ktorými bežne spolupracujeme a organizujeme aktivity pre žiakov. Záujmová činnosť v spolupráci s CVČ
Domino prebiehala síce prerušovane v závislosti od aktuálnych protiepidemiologických opatrení
súvisiacich s epidémiou Covid-19, ale v 2. polroku školského roka sa už žiaci mohli naplno venovať
svojim záľubám. 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. Ale situácia nám neskôr umožnila veľmi úspešne zorganizovať Deň otvorených
dverí práve pre túto cieľovú skupinu. V spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v
Košiciach sme nemohli organizovať krajskú súťaž v prednese rozprávok Dobšinského Košice a
prehliadku divadelných súborov Divadelné Košice J. Zborovjana. Prínosom pre výchovno-vzdelávací
proces je aj Knižnica pre mládež v Košiciach, ktorej pobočka sídli aj v budove našej školy. Vďaka tejto
spolupráci majú naši žiaci praktický prístup k zapožičaniu literatúry, knižničiarka organizuje pre žiakov
besedy v kooperácii s vyučujúcimi podľa vopred vypracovaného plánu. Využili sme výzvu MŠVVaŠ -
sekcia športu, ktoré spustilo pilotný projekt MODULY zameraný na inovatívne formy vzdelávania
telesnej a športovej výchovy na I. stupni základných škôl. Za týmto účelom sme prijali spoluprácu s
troma športovými organizáciami Slovenská gymnastická federácia - Gymnastika na ZŠ bezpečne a
atraktívne, Elite Fight Promotion - MMA pre I.stupeň ZŠ (úpolové športy), Slovenská asociácia
amerického futbalu, o.z. - Hraj Flag Futbal 1, ktorých certifikovaní tréneri realizovali na hodinách
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telesnej a športovej výchovy svoj program, ktorý bol v súlade so vzdelávacím programom. V rámci
neformálneho vzdelávania má pozitívny prínos pre žiakov školy aj pre našu školu samotnú sídlo ZO DO
Fénix priamo v našej škole, ktorá participuje na rozvoji školy nielen programom a projektmi pre žiakov,
ale aj finančnými prostriedkami.

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
našu školu je Mgr. Katarína Kozáková, ktorá zastrešovala psychologické vyšetrenia a diagnostiku našich
žiakov.

Štátna školská inšpekcia - Školské inšpekčné centrum Košice vykonalo v čase od 18.05.2022
do 17.06.2022 tematickú inšpekciu. Predmetom bol stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského
testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole so záverom bez zistených nedostatkov.
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Spolupráca predmetových komisií a metodického združenia s inštitúciami a subjektmi

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, dejepisu, geografie
- Centrum voľného času Domino, Košice, Iuventa - POPS
- Knižnica pre mládež v Košiciach – besedy v školskej aj centrálnej pobočke knižnice
- Detská organizácia Fénix, o. z.
- Žiacka školská rada
- Inkluzívny tím ZŠ – hlavne špeciálny pedagóg a asistenti
- MPC - Oddelenie metodiky školských a akademických knižníc, edičných a digitálnych služieb

Aktivita: Záložka do knihy,

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, Iuventa – POPS
- Školský Recyklačný program RECYKLOHRY - odvoz vyzbieraného elektroodpadu
- UPJŠ - Klub učiteľov matematiky
- UPJŠ – Botanická záhrada
- VSM
- DO Fénix
- TUKE - Stavebná fakulta a BERG

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
- organizácia Maják
- Domček - Vysoká nad Uhom - o. Pavol Hudák

Metodické združenie 1. – 4. ročníka
- Krízové centrum
- DO Fénix
- Únia slabozrakých a nevidiacich
- Knižnica pre mládež mesta Košice;
- Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37
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- 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 charitatívno-dobrovoľníckej činnosti.
Počas školského roka 2021/2022 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 Šuleková Jolana zo spomínaného zariadenia.

V októbri, ktorý je venovaný starým ľuďom naši žiaci vyrobili pre starých ľudí v Stacionári sv.
Heleny darčeky - srdiečka, táto zbierka putovala do stacionáru na Ružíne - kde sú umiestnení starí ľudia
počas celého dňa. Zároveň im žiaci všetkých ročníkov nakreslili kresby a 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. Koncom apríla sa časť žiakov zo školy zúčastnila zbierky v rámci Dňa narcisov, kde sme
sa spolupodielali na pomoci pre ľudí, ktorí trpia onkologickým ochorením- vyzbierali sme 368 eur. Na
škole prebehol aj charitatívny predaj výrobkov pre organizáciu Maják .
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Činnosť školského psychológa

Realizované aktivity za šk. rok 2021/2022 boli nasledovné:

● Odborná psychologická starostlivosť pre žiakov:

- individuálna, na základe individuálnych potrieb žiakov - žiakom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, žiakom s problémovým správaním, nadaným žiakom, žiakom s
ťažkosťami v emocionálnom prežívaní

- skupinová práca, t.j. intervenčné aktivity realizované v rámci tried, zamerané na rozvoj
sebadisciplíny, vzájomného rešpektu, spolupráce a podpory pozitívnej sociálnej klímy, ako aj pre
zlepšenie sociálnych vzťahov

- skupinová orientačná diagnostika sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v školskej triede -
realizácia sociometrie, ako aj účasť na edukačnom procese, so zameraním na pozorovanie
prejavov správania sa a spôsob kooperácie účastníkov edukačného procesu

● Spolupráca s pedagógmi a podporným tímom
- priebežné konzultácie a pomoc pedagógom pri optimálnom riešení problémových a konfliktných

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

podporu sebadisciplíny, rešpektu, empatie, spolupráce žiakov a pre rozvoj pozitívnej a podpornej
sociálnej klímy v triedach

- spolupráca s členmi podporného tímu pri realizácii skupinovej činnosti, ako aj pri hľadaní
optimálnych riešení problémových situácií so žiakmi

- táto spolupráca prebiehala na veľmi dobrej úrovni

● Spolupráca s rodičmi:
- konzultácie s rodičmi individuálne začlenených žiakov so ŠVVP
- konzultácie pre rodičov/zákonných zástupcov žiakov s problémovým správaním a ťažkosťami v

emocionálnom prežívaní
- táto spolupráca prebiehala na veľmi dobrej úrovni

● Online psychologická starostlivosť v priebehu pandémie Covid-19
- realizácia online podporných aktivít
- aktívna účasť na online triednych aktívoch

Činnosť školského poradcu

Činnosť výchovného a kariérneho poradenstva sa riadila Plánom práce školy, Plánom práce výchovného a
kariérneho poradenstva, harmonogramom prijímacieho konania ako aj aktuálnymi problémami, ktoré sa v
priebehu školského roka vyskytli vo výchovnej i vzdelávacej oblasti.
Koordinačná úloha školskej poradkyne pri riešení problémov bola orientovaná v smere k CPPPaP, CŠPP,
vedeniu školy, triednym učiteľom, rodičom žiakom, zástupcom gymnázií, SOŠ, SPŠ, ktoré prejavili
záujem o spoluprácu v profesijnej orientácii  žiakov 9. ročníka.
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Podľa pozvánky sa školská poradkyňa zúčastňovala stretnutí výchovných poradcov podľa nevyhnutnej
potreby, časových možností a danej témy. V tomto školskom roku sa školská poradkyňa zúčastnila troch
stretnutí výchovných poradcov.
V šk. roku 2021/22 školská poradkyňa absolvovala vzdelávanie v profesijnom rozvoji: špecializačné
vzdelávanie „Výchovný poradca” a inovačné vzdelávanie „Inovačné metódy v kariérovom poradenstve“.

Oblasť poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine
V tejto oblasti školská poradkyňa viedla dokumentáciu, ktorá obsahuje:

● evidenciu psychologických vyšetrení žiakov s problémami v oblasti vzdelávania a správania,
● evidenciu žiakov s problémami v správaní - viď. tabuľka „Zoznam žiakov s výchovnými

problémami“ pre I. a II. stupeň,
● evidenciu žiakov s problémami vo vzdelávaní – zoznam žiakov, ktorí boli slaboprospievajúci,

neprospievajúci alebo si zhoršili prospech o dva stupne z rôznych predmetov,
● 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:

Uskutočnili sme 15 zasadnutí Výchovných komisií, za prítomnosti rodiča, člena vedenia školy, školského
poradcu, špeciálneho pedagóga, riešeného žiaka. Najčastejšie boli  riešené:

● nevhodné vzťahy medzi spolužiakmi: hádky, konflikty, nedorozumenia vrátane šikany a
kyberšikany medzi žiakmi,

● správanie žiakov voči učiteľom – šikana a kyberšikana,
● záškoláctvo,
● 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 uskutočňovali individuálne pohovory so
žiakmi, ktoré nazývame „Malé výchovné interview“. Najčastejšie prejednávanými témami týchto
pohovorov boli:

● správanie žiakov voči sebe navzájom,
● úmyselné fyzické ubližovanie,
● nadávanie a vulgarizmy,
● nevhodné komentáre,
● vzťahy chlapec – dievča, prvá láska a pod.

Väčšina pohovorov sa uskutočnila za prítomnosti školskej poradkyne, žiaka, jeho triedneho učiteľa alebo
vyučujúceho.

Treťou možnosťou je stretnutie tzv. RUŽA – rodič – učiteľ – žiak. Ide o stretnutie za účasti rodiča, žiaka a
väčšinou TU za účelom objasnenia správania, problému alebo aj pochvaly žiaka. Ukazuje sa, že takýto
individuálny rozhovor aj s rodičom dokáže priniesť množstvo dôležitých informácií. Evidenciu vedie TU.

Mimoriadne poučenia žiakov školskou poradkyňou
Školská poradkyňa uskutočnila v troch triedach aj mimoriadne poučenia:

● mimoriadne poučenie žiakov o šikanovaní, školskom poriadku a dôsledkoch šikanovania
● mimoriadne poučenie o nosení cenných vecí do školy
● mimoriadne poučenie žiakov o trestných činoch a trestnoprávnej zodpovednosti žiakov
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Pedagogická diagnostika problémových žiakov
Podľa pokynov školskej poradkyne (vypracovaná šablóna) TU spracovali postupne písomne tzv.
pedagogické diagnostiky žiakov, ktorí sa vymykajú svojim správaním, postojmi, prospechovými
výsledkami a TU považuje za dôležité tieto javy riešiť a žiakovi pomôcť. V spolupráci so škol.
poradkyňou, škol. psychologičkou a následne CPPPaP sa darí na základe týchto komplexných diagnostík
pracovať so žiakom individuálne a pomôcť mu.

Individuálna práca školskej poradkyne so žiakmi
ŠP realizovala aj individuálne rozhovory s vybranými žiakmi podľa návrhov TU a pedag. diagnostík. U
konkrétnych žiakov realizovala depistážne dotazníky, dotazníky na zistenie príčin ich hnevu, názorov,
riadený rozhovor atď. Na základe toho s nimi riešila individuálne ich tzv. akčné plány podľa modelu
GROW a navrhla ďalšie konkrétne úlohy alebo aktivity daným žiakom na riešenie ich problémov alebo aj
na podporu ich tvorivosti a talentu.
Medzi ďalšie nástroje patria: Osobnostný strom vlastností, Osobnostný profil, Dotazník zručností a
schopností, Motívy, Sopka, Učebný štýl, Introvert/Extrovert, Depistážne dotazníky, Posúdenie svojho
správania, Spúšťače hnevu, Denník hnevu, Sleduj svoj cieľ.

Ďalším nástrojom, ktorý pravidelne používame sú Triednické hodiny a skupinová práca so žiakmi vrátane
Ranných kruhov, počas ktorých žiaci boli opakovane poučení o školskom poriadku a problémoch, ktoré
sme evidovali vrátane následnej diskusie.

Aktivity, konferencie a projekty
Zdravie nie je klišé! – projekt organizovaný DO Fénix, o.z., ktorá poskytla finančné prostriedky vo
výške 600€ na nákup športových pomôcok. Realizovali sme športové aktivity netradičné športy (indiaca a
ringo), vianočný futbalový turnaj, turnaj s loptou, tanečný sen – cvičenie gymnastiek a workshopy na
tému zdravia počas Dancefestu.
Dancefest – trojdňový festival aktivít v tomto škol. roku bol zameraný na tanečné a športové aktivity
vrátane moderných tvorivých dielní a workschopov súvisiacich so zdravím.
Vypracovaný a schválený projekt Mládežnícka konferencia „Buduj svoje postoje“ s finančnou dotáciou
1500,- € z Fondu zdravia Mesta Košice – máj 2022. Realizácia september 2022.

Odkaz školského poradcu
ŠP poslala 24 odkazov formou direct mailing žiakom našej školy, rodičom a zborovni. Každý odkaz
obsahoval aj plagát – grafickú vizualizáciu danej témy. Z tohtoročných 24 odkazov bolo 7 odkazov od
kolegov - učiteľov, ktorí využili túto možnosť pre svoje aktivity a pripravili svoj plagátik na informovanie
školy.

Celoškolský online dotazník na zistenie klímy v triede
Školská poradkyňa navrhla, vypracovala a distribuovala cez TU celoškolský dotazník na zistenie klímy v
triedach. Dotazník bol spracovaný tak, aby aj prváci rozumeli otázkam, ktoré boli vhodne formulované.
Analýzu za jednotlivé triedy prezentovali TU. Školská poradkyňa celkovou analýzou vyšpecifikovala tri
najzávažnejšie problémy našich žiakov:

● Vulgarizmy a nadávanie
● Nerešpektovanie učiteľov, vzdorovitosť
● Šikana a kyberšikana – hádky, urážky, konflikty, slovné útoky a pod.

K ďalším problémom, ktoré sa objavili v síce menšej miere, ale napriek tomu sme im venovali tak isto
pozornosť boli:

● krádeže, fajčenie, požívanie alkoholu
Školenia zborovne resp. učiteľského kolektívu
Skupina 15 učiteľov, ale aj iných dobrovoľníkov práce s deťmi a mládežou využila ponuku Detskej
organizácie Fénix na akreditované vzdelávanie pod názvom Úspešne pri práci s detským kolektívom.
Vzdelávací program pozostáva z dvoch vzdelávacích modulov, ktoré je možné absolvovať samostatne,
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alebo v nadväznosti. Vzdelávací program je určený mládežníckym vedúcim, budúcim lídrom,
pracovníkom s mládežou, vo veku od 18 rokov +, ktorí majú motiváciu a osobný záujem získavať nové,
rozširovať už získané kompetencie z oblasti práce s detským kolektívom a skvalitňovať svoju prácu.

Stretnutie triednych učiteľov so školskou poradkyňou.
ŠP oboznámila triednych učiteľov so všetkými nástrojmi na riešenie problémového správania (Výchovné
komisie, Malé vých. interview, RUŽA), oboznámila TU so smernicami, legislatívou a postupmi v prípade
riešenia šikany, problémami správania, oboznámila ich so zošitom správania, spôsobom zapisovania
priestupkov a zošitom šikanovania, oboznámila ich s projektom kariérového poradenstva v našej škole a
aktivitami v jednotlivých ročníkoch, s harmonogramom práce ŠP, s rubrikou Odkaz školského poradcu,
online zošitom preventívnych aktivít, s celoškolskými kampaňami, plánovanými projektmi a aktivitami
(Dancefest, Úspešný Youtuber, YouTube Camp, Zdravie nie je klišé!).

Školská poradkyňa uskutočnila aktualizačné vzdelávanie pre učiteľský kolektív na témy:
● Projekt primárnej prevencie
● Výchovný poradca -  „Výchovná komisia“
● Metóda Kids´s skills

Individuálne poradenstvo a vedenie pedagógov
V prípade potreby ŠP individuálne konzultovala s pedagógmi rozhovorom alebo emailom ich postrehy,
návrhy, alebo otázky súvisiace s výchovnými problémami, školskými výletmi, smernicami, postupmi
riešenia šikany, návrhmi výchovných opatrení pre jednotlivých žiakov, realizáciu projektov.
Spolupráca školskej poradkyne s triednymi učiteľmi bola na výbornej úrovni. Informácie pre všetkých
učiteľov boli zverejnené na nástenke školského poradcu, ako aj zdieľané formou googledisku:

Spolupráca školskej poradkyne so školskou psychologičkou prebehla kreatívne a počas školského roka
spoločne našli efektívny systém práce
Spolupráca školskej poradkyne so špeciálnym pedagógom bola na dobrej úrovni, špeciálny pedagóg
poskytol potrebné štatistické údaje na požiadanie.
Spolupráca školskej poradkyne so školským podporným tímom bola veľmi dobrá, všetci asistenti
ochotne plnia a spolupracujú na dohodnutých úlohách. Pomáhajú s depistážnymi dotazníkmi, informujú o
problémoch žiakov, zapájajú sa do spoločných aktivít a projektov.

Aktivity realizované školskou poradkyňou na elimináciu patologických javov v správaní žiakov
● rubrika Odkaz školského poradcu (direct mailing) – 24 odkazov – viď. tabuľka Zoznam odkazov

ŠP,
● celoškolský dotazník na zistenie klímy v triedach – jeho návrh a spracovanie,
● analýza dotazníka a návrh riešení,
● metóda KIDS´S SKILLS – Zlozvyk nadávanie a vulgarizmy,
● školenia zborovne,
● elektronická bútľavka 9.A – možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, sťažnosť, pochvalu, ale aj

návrh riešenia – výchova k demokracii,
● krádeže v škole – spracovali sme školský plagát 5 Tipov proti krádeži v škole,
● vzťahy v triede – všetky triedy si mali za úlohu spracovať svoju triednu SWOT analýzu na danú

tému podľa vzoru,
● šiestaci začali bojovať proti najzávažnejšiemu problému „vulgarizmy a nadávky“ formou

spracovania Slovníka pekných slov – naučili sa dve nové zručnosti, ktoré nazvali spoločne Nice
words a to „hovoriť veci peknými slovami a používať správne slová v rôznych situáciách“ na
základe metódy Kids´s skills,

● šiestaci spracovali Našu školskú chartu proti šikane a kyberšikane, ktoré odprezentovali vo
všetkých triedach celej školy,
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● siedmaci spracovali tému Boja proti fajčeniu – výstrahy a dôsledky fajčenia – formou plagátov a
workshopu na Dancefeste sprostredkovali informácie o tejto téme všetkým žiakom celej školy,

● siedmaci sa venovali téme Pitný režim a nevhodnosť pitia energetických nápojov pre deti na
Dancefeste,

● ôsmaci realizovali workshopy správnej výživy a psychohygieny na Dancefeste,
● deviataci navrhli Našu stratégiu v boji proti alkoholizmu, ktorú odprezentovali celej škole,
● piataci pod vedením TU a školskej psychologičky boli požiadaní o spracovanie Našich školských

pravidiel v triede.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V  školskom roku  2020/2021 evidujeme:
● 16 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
● 27 žiakov - individuálne začlenených žiakov v bežnej triede.

Koordinátorom pre prácu s týmito žiakmi je od začiatku tohto šk. roka špeciálny pedagóg. Vo svojej
práci zabezpečoval individuálnu pomoc týmto žiakom na základe informácií od vyučujúcich
individuálnym prístupom, predmet Rozvoj špecifických funkcií podľa odporúčaní zo záverov
psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení. O práci s týmito žiakmi vedie záznamy.

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.
Profesijnú diagnostiku využilo 13 žiakov deviateho ročníka, ktorá sa konala prezenčne na pôde školy.
Individuálne konzultácie k výsledkom profesijnej diagnostiky vykonala psychologička Mgr. Katarína
Kozáková za účasti ŠP a TUonline formou.
Metódy: rozhovor, riadený rozhovor so žiakom, rodičom, SWOT analýzy – moje silné a slabé stránky,
práca s ISTP, osobnostné testy, hodnotiace matice, vypracovanie Kariérového profilu žiaka.
Žiakom ôsmeho a deviateho ročníka bola na disku vytvorená trieda 8.A_Školský poradca a 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, zrealizovali 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.

Žiaci boli aktuálne informovaní e mailom o Dňoch otvorených dverí jednotlivých škôl. Tie sa konali
online. Rodičia 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. Zorganizovali sme online informačné
stretnutie pre deviatakov a ich rodičov 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.
Žiakom ôsmeho ročníka bola zriadená tak isto online trieda 8.A_Školský poradca za účelom ich
osobnostného rastu, profesijnej diagnostiky a informácií. Prezenčne im bola rozdaná príručka Stredná
pre teba a so školskou poradkyňou si vysvetlili systém práce, spracovávania informácií na troch
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stretnutiach. V mesiaci jún 2022 prebehol prieskum resp. zber predbežného záujmu o štúdium na SŠ,
ktorý je evidovaný v aplikácii Proforient.

Spolupráca s rodičmi

● Individuálne konzultácie osobným rozhovorom, emailom, telef. rozhovorom.
● Skupinové konzultácie: online ZRPŠ, hromadné emaily, web stránka.
● Rodičia a žiaci piateho ročníka, ktorí prejavili záujem o štúdium na SŠ boli usmernení v procese

podávania prihlášky, povinných príloh školskou poradkyňou.

KVaKP prostredníctvom triednych učiteľov
Učitelia boli na začiatku školského roka informovaní o našom novom projekte Program kariérnej
orientácie na ZŠ. Program sme začali na začiatku školského roka vyplnením tzv. Mrkvy v 5.roč. Každá
trieda realizovala v priebehu škol. roka so svojim TU min. jednu aktivitu na podporu kariérového
poradenstva.

Spolupráca  s cpppap a cšpp
Spolupráca s CPPPaP bola vynikajúca. Svedčia o tom aj skutočnosti uvedené v bode I. Mali sme
vypracovaný harmonogram konzultácií a v prípade potreby aj dohodnutý náhradný termín konzultácie.
Spoluprácu týchto inštitúcií hodnotím kladne, aj vo vzťahu k rodičom, ktorým podľa potreby a záujmu
bola poskytovaná pomoc pre ich dieťa priamo na pracovisku CPPPaP. Najviac žiakov využíva poradne:
Zuzkin park, Barca Tešedíkova 3, ale aj iné.

Podmienky práce školského poradcu v škole
Na prácu školskej poradkyne sú v škole vytvorené dobré podmienky. Kabinet výchovného poradenstva je
samostatný, slúži pre potreby školského poradcu, konzultácie učiteľov s rodičmi žiakov, pohovory so
žiakmi aj na prácu špec. pedagóga a školskej psychologičky. Kladne hodnotím spoluprácu vedenia školy
so školským poradcom.

Žiacka školská rada

ŽŠR svoju činnosť začala na svojom prvom zasadnutí v októbri 2021. Zasadnutia sa zúčastnili zvolení
žiaci z jednotlivých tried od 5. ročníka po 9. ročník ZŠ. Na svojom prvom zasadnutí sme zvolili tajným
hlasovaním podľa zákona 596/2003 zb.z. §26 vedúcich predstaviteľov ŽŠR a vytvorili Štatút ŽŠR pri ZŠ
Postupimská 37, Košice, ktorý bol prerokovaný a schválený členmi ŽŠR. Štatút bol vyvesený na nástenke
ŽŠR a boli s ním oboznámení žiaci aj prostredníctvom školského rozhlasu. Na prvom zasadnutí bol
taktiež navrhnutý a schválený  plán práce ŽŠR v školskom roku 2021/2022.

Štruktúra zloženia ŽŠR:
Koordinátorka z radu učiteľov: Mgr. Mária Olexová
Predseda: Simon Györi
Podpredseda: Adam Grajcár
Zapisovateľ: Alexandra Joobová, Sofia Šeregová
Členovia ŽŠR 2021/2022

● IX. A Veronika Császárová, Bibiana Kuľhová
● VIII. A Simon Györi, Dominik Kopsa
● VII. A Sofia Šeregová, Alexandra Joobová
● VI. A Adam Gembický
● V. A Adam Grajcár
● V.B Emma Štupáková
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Štruktúra práce:
● stretávali sme sa podľa potreby a dohody v danom mesiaci,
● pracovali sme podľa vopred dohodnutého plánu práce, ktorý sa často menil podľa našich potrieb a

záujmov,
● zasadnutie viedla predsedníčka alebo podpredseda ŽŠR za pomoci koordinátorky
● členovia ŽŠR mali po zasadnutí ŽŠR informovať triedneho učiteľa a spolužiakov v triede o

priebehu zasadnutia, úlohách, ktoré sme riešili.

Aktivity  ŽŠR:
• Voľby ŽŠR = september
• Aktualizácia nástenky ŽŠR = október
• Svetový deň učiteľov – kartičky, sladkosti =október
• Mesiac úcty k starším – rozhlasová relácia = október
• Zbierka rúšok = november
• Svetový deň behu = november
• Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobou  = december, január
• Zaľúbená pošta = február
• Sv. sv. Valentína = rozhlasová relácia = február
• Fašiangový deň = február
• Modro-žltý deň = február
• Modlitba sv. ruženca = marec
• Výhody čítania = rozhlasová relácia = marec
• Poznáš knižných hrdinov? = celý marcový týždeň
• Deň otvorených dverí = marec
• Veľká noc  = rozhlasová relácia = apríl
• Zápis  žiakov do 1. ročníka = apríl
• Maľovanie dverí = apríl
• OUTDOOR GALÉRIA = apríl
• Dancefest – scenár, moderátori = máj

Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022 plnila svoje ciele – každý mesiac zrealizovala a vykonala
činnosť. Nedržali sme sa vždy aktuálneho plánu prácu, pretože sme vychádzali z aktuálnych potrieb a
nápadov členov ŽŠR. Naše nápady boli zamerané na aktiváciu aj ostatných žiakov školy.
V danom školskom roku hodnotíme našu činnosť ako aktívnu, prínosnú a dôležitú.
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Činnosť podporného tímu

Školský podporný tím (ŠPT) sa na svojich zasadnutiach venoval:
● analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov začlenených žiakov
● plánu práce podporného tímu
● vzdelávanie členov podporného tímu, sledovanie online webinárov – VÚDPaP

Spolupráca medzi členmi ŠPT bola na vynikajúcej úrovni. Bola vecná, konštruktívna, odborná, promptná.
ŠPT pracoval v zložení: školský špeciálny pedagóg, školská psychologička, sociálna pedagogička,
výchovná poradkyňa a štyri asistentky učiteľa a jeden asistent učiteľa.

Hlavné ciele činnosti ŠPT:

● priama práca so žiakmi, alebo individuálna, pomoc žiakovi na vyučovacej hodine, ktorým boli
diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z
rôznych dôvodov problémy v učení,

● odporúčanie rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných
predpisov),

● riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
● v prípade potreby zabezpečenie pomôcok žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami (tabuľky a pod.),
● náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na

vyučovacej hodine,
● depistáž,
● budovanie špeciálno pedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu so

žiakmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
● prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym problémom -

diagnózou  a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),
● konzultácia a spolupráca s rodičmi,
● spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,
● zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi

výchovno – vzdelávacími potrebami.

Iné aktivity:
● Účasť na odborných webinároch, odborných prednáškach a na Inovačnom vzdelávaní
● Spolupráca s CPPPaP – p. Regrútová a p. Kozáková, CŠPP

Činnosť Školského klubu detí – „Klub zábavy“

Výchovná činnosť prebiehala podľa výchovného plánu v 3 oddeleniach s počtom žiakov 80.
Hlavné ciele ŠKD na rok 2021/2022:

● Rozvíjať manuálnu zručnosť, tvorivosť a prirodzený talent u detí formou tvorivých činností:
(strihanie, lepenie, skladanie,kreslenie, maľovanie, origami…i).

● Socializácia detí v prostredí ŠKD aj mimo, vytvárať a podporovať pozitívnu klímu, empatiu,
vnímanie, cítenie, kladný postoj, vzájomnú pomoc, toleraciu a využívať aktivity smerujúce
k dobrým vzťahom navzájom (spoločné priateľské rozhovory – tzv.kruhy priateľstva, hry,
projekty, kvízy, súťaže).

● Ekológia, poznávanie a ochrana prostredia, v ktorom žijeme, vychovávať k ochrane zvierat
a prírody.
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● Viesť deti k zdravému životnému štýlu (zdravá škola). Vedieť rozlíšiť zdravý a škodlivý spôsob
života. Posilniť pozitívny vzťah k zdraviu a získať poznatky o zdraví hravou formou.

● Využívať aktivity, ktoré tomu napomáhajú (triedenie odpadu, úprava okolia, pomoc zvieratkám
napr. v zime, hry, kvízy, pohyb na čerstvom vzduchu, prechádzky, dni zdravej výživy, napr.zdravá
desiatová krabička, liečivé bylinky z prírody, ochutnávka - ovocie plné vitamínov, čítanie
zaujímavých príbehov,rozprávok k téme, poďme spoločne nakupovať,...)

Realizovali sa nasledujúce aktivity:
● Jesenný piknik - ochutnávka jesenných plodov
● Tekviciáda -akcia spojená s výstavou vo vestibule školy
● Gaštankovo - akcia v spolupráci s rodičmi žiakov, súťaž o najkrajší, najzaujímavejší výtvor
● Hallowenn
● Zber prírodného materiálu k tvorbe
● Kravatový deň - výroba netradičných kravát
● Týždeň zdravej výživy - kontrolovanie olovrantov a rozhodovanie žiakov o vhodných a

nevhodných potravinách
● Darček pre starých rodičov
● Deň okuliarnikov - výroba  zaujímavých okuliarov
● Pexesový kráľ
● Vianočné kino
● Vianočné tvorivé dielne
● Vianočné posedenie pri stromčekui, koledy, tradície, píšeme list Ježiškovi
● Klobúkový deň - prehliadka zaujímavých, veselých a milých klobúkov
● Starostlivosť o zvieratká v zime - výroba kŕmitiek
● Naj snehuliak, hod snehovou guľou, hry na snehu
● Zimné vychádzky
● Turnaj ,,Človeče nehnevaj sa”
● Výroba darčekov pre  škôlkarov
● Tykadlový deň - výroba veselých a zaujímavých tykadiel
● Deň masiek - výroba a  predstavenie vlastných masiek
● Valentínsky darček - výroba
● MDŽ, Deň učiteľov - výroba pozdravov, darčekov
● Návšteva knižnice, čitateľské aktivity
● Kniha ,,Poklad”
● Svetový deň vody - zaujímavé videá o kolobehu, podobách a  dôležitosti ochrany zdrojov vody
● Deň Zeme  - upratovanie areálu školy
● Deň vtipných tričiek, deti predstavili vtipné tričká zo svojich šatníkov a zároveň  spoločne

vytvorili  vtipné tričká pomocou techniky maľby na textil
● Sadenie rastlín a strostlivosť o ne
● Veľkonočné tvorivé dielne
● Deň matiek - pozdrav, výroba darčeka
● Deň otcov - pozdrav, výroba darčeka
● MDD - kino s  pukancami
● Cvičenie s hudbou
● Kresba na asfalt
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● Jarný piknik, relax
● Vychádzka na zmrzlinu
● Súťažné športové popoludnie
● Diskotéka
● Záverečné vyhodnotenie činnosti v ŠKD - vysvedčenie, pochvala, odmena

Okrem týchto aktivít sme pravidelne realizovali pobyt na čerstvom vzduchu spojený s pohybovými a
relaxačnými aktivitami, tvorivé aktivity na skrášľovanie tried a priestorov školy, čitateľské aktivity,
priateľské kruhy, súťaže, hry a starostlivosť o prostredie, v ktorom pracujeme, tvoríme, relaxujeme,
hráme sa a  pripravujeme na vyučovanie.
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Záver

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach hovorí
o ďalšom úspešnom roku v našej základnej škole v školskom roku 2021/2022. Aj tento bol poznačený
pandémiou Covid-19. Do školského vyučovania zasiahol pojem hybridné vyučovanie, prostredníctvom
ktorého sa vyučovacej hodiny mohli zúčastniť žiaci, ktorí boli v karanténe. No jeho stopercentné
využívanie bolo obmedzené nedostatočným technickým vybavením školy. Učitelia a vedenie školy opäť
nie raz museli siahnuť na dno svojich síl, keď reflektovali na neustále sa meniacu organizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu. No i napriek tomu, že sme opäť 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. Naši žiaci sa opäť mohli zúčastniť školských výletov,
exkurzií, školy v prírode, lyžiarskeho výcviku, korčuliarskeho výcviku, kde sa zážitkovým vyučovaním
dozvedeli mnoho nového, navštívili neznáme zaujímavé miesta a naučili sa nové zručnosti. Záujem
o žiaka i rodiča bol aj v tomto školskom roku 2021/2022 jedným z našich hlavných cieľov. Po uvoľnení
opatrení sme úspešne zrealizovali deň otvorených dverí pre našich budúcich prvákov a deň otvorených
tried pre rodičov našich žiakov. Pokračovali sme v skrášľovaní interiéru aj exteriéru školy aj za pomoci
rodičov, vytvorili bezpečenejšie prostredie odstránením technických nedostatkov, prezentovali sa
prostredníctvom komunikačných kanálov – web stránka, sociálne siete. Učitelia pokračovali
sebavzdelávaním sa v rámci svojho profesijného rozvoja, aby boli kvalitnými sprievodcami pre svojich
žiakov na ich ceste vzdelávania. Spolupráca s organizáciami, s radou školy, so združením rodičov,
rodičmi samotnými, s priateľmi a priaznivcami našej školy pozitívne stimulovala našich žiakov a
zamestnancov školy k lepším výsledkom a dobrej klíme v škole. Hoci sa nám mnoho vecí darí,
uvedomujeme si priestor, v ktorom sa môžeme zlepšovať. A to je pre nás výzva do budúceho školského
roka.
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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. Vedúci metodických orgánov školy:

- Mgr. Zuzana Királyová
- Mgr. Ľubica Štefanovičová
- Mgr. Andrea Medveďová
- Mgr. Danka Spišáková
- Mgr. Daniela Báranyová
- 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 Environmentálneho programu
- Mgr. Peter Gábor - školský špeciálny pedagóg, koordinátor Školského podporného tímu
- Mgr. Helena Járošiová - koordinátor projektu Zdravá škola

6. Mgr. Kristína Kmecová – školský psychológ
7. Mgr. Mária Olexová - koordinátor žiackej školskej rady
8. Marcela Baloghová – vychovávateľka v ŠKD
9. Adela Gembická - predsedkyňa Rady školy pri ZŠ Postupimská 37, Košice

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 a činnosti jednotlivých metodických orgánov - metodického

združenia a predmetových komisií
- Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 01.07.2022 o 9.00 hod

Košice, 29.07.2022

Mgr. Jana Polačková
riaditeľka školy
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