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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

za školský rok 2018/2019 

 

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy :   Mgr. Júlia Špilárová 

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole:   1. 7. 2014 

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy :  Základná škola, Krosnianska 2, Košice 

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

Telefón : 055/6 712 526     fax : 055/6 712 526     e-mail : riaditel@zskrosnianke.edu.sk    

Webová stránka školy : www.zskrosnianke.sk 

Čestný názov  školy udelený (dátum):      ----      prípadne v štádiu riešenia  ---- 

Vznik školy:  podľa zriaďovacej listiny:  1. 8. 1980 

Z kroniky školy:  prehľad riaditeľov na škole od vzniku + šk. roky  (napr.: 1985/86 – 1991/92) 

1. Mgr. Jaroslav Čeman   1980/1981 -  1989/1990  

2. Mgr. Marta Kačírová  1990/1991 -  1994/1995 

3. Mgr. Alica  Bodnárová  1995/1996 -  1996/1997 

4. Mgr. Ľubica Agyagosová 1997/1998  -  2013/2014 

5. Mgr. Júlia Špilárová                  2014/2015  - 
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Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2019  : 

 

 počet všetkých tried ZŠ spolu :   26    z toho  v 1. – 4. roč. :  14   

                           v 5. – 9. roč. :  12   

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 587       z toho  v 1. – 4. roč. :  303  

                           v 5. – 9. roč. :  284      

 zvlášť uviesť počet špeciálnych tried :           0   v nich počet žiakov :    0   

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

 počet oddelení ŠKD :            8   v nich počet žiakov :  241   

 uviesť LEN počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach :      37 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ :   2  

 (kritériá žiaka zo SZP používajte podľa Eduzberu 2018) 

 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ :      0     

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:           0     

 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :           74    

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :  49 867 priemer na žiaka :  84,95  

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok :      90   priemer na žiaka :    0,15  

 počet znížených známok zo správania na konci roka:  2. st.:  2 3. st.: 1  4. st.: 0 

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka:  1 

 pochvál riad. školy :  85  

 počet prospievajúcich žiakov spolu :  566   neprospievajúcich spolu :    7  

 počet neklasifikovaných žiakov spolu :  14 

 počet žiakov 1. – 4. roč. so samými jednotkami :   214   

 počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami :    42  

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 39 prepočítaný stav : 39,01 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ :  5                    z toho:  pre  žiakov so zdravotným postihom:  0  

                 osobný asistent:    0         

 počet vychovávateľov ŠKD :    8                        fyzický stav :  8  prepočítaný stav : 6,92   

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0   

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :    0   

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav : 15   prepočítaný stav :  15 

               z toho  v  ŠJ :      7                 7  
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Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2019  

 počet žiakov 9. ročníka :  47                                 z nich neumiestnených:    0 

 počet prijatých na gymnáziá :     9               na stredné odborné školy:   38    

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

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8 ročné G:    9  

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. bilingválne G:   9  
 

1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

b) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe :  4  

c) počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie :               4  

  

        

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

a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole:    13         

názvy súťaží  :  

Cezpoľný beh – chlapci 

Hádzaná - dievčatá 

Vybíjaná – dievčatá 

Atletika – dievčatá - družstvo 

Atletika – dievčatá, vrh guľou 

Futsal – chlapci 

Futbalcup – starší žiaci 

Volejbal  - dievčatá 

Ochranárik 112  

Atletika – 60m – chlapci 

Atletika – výška – chlapci 

Slávik Slovenska  

Ornamenty 

 

b) uveďte počet 1. miest v krajskom kole:    0     

       

c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole:  2    

názvy súťaží  : 

3. miesto – Viktória Vagašová                      Všetkovedko 

3. miesto – Lukáš Andrejčák        Všetkovedko 

 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 1  názvy súťaží : 

Medzinárodná komiksová súťaž v Číne  
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Základné údaje – kontakty  k 30.6.2019 

 

Vedenie školy: 

P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

1 riaditeľ/ka Mgr. Júlia Špilárová  - 
2 ZRŠ  Ing. Zuzana Sabolová Ing.  Viera Tutková 

3 hospodárka školy Darina Kotiková - 

4 vedúca ŠKD Mgr. Andrea Slezáková - 

5 vedúca ŠSZČ - - 

6 výchovný poradca Mgr. Libuša Holinková - 

7 vedúca ŠJ Silvia Gubancová  - 
 

 

Údaje o rade školy a poradných orgánoch  

 

Rada školy: 

 

Členovia rady školy: 
  Meno a priezvisko Kontakt na predsedu 

( mail, telefón) 

 Predseda: 
Mgr. Martina Badičová 0948436066 

 Členovia Rady školy za:   

1 pedagogický zamestnanec 
PaedDr. Helena Kodrazi - 

2 pedagogický zamestnanec 
 - 

3 ostatní zamestnanci školy 
Darina Kotiková - 

4 zástupca rodičov 
Ján Slezák - 

5 zástupca rodičov 
Mgr. Lucia Gromošová - 

6 zástupca rodičov 
Jana Samuheľová - 

7 zástupca rodičov 
Pavol Zamrij - 

8 zástupca zriaďovateľa 
Ing. Vladislav Stanko - 

9 zástupca zriaďovateľa 
Ing. Dana Šťastná, OŠ - 

10 zástupca zriaďovateľa 
Ing. Roman Križalkovič - 

11 zástupca zriaďovateľa 
Jaroslav Dvorský - 
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MZ a PK školy:  

P

.

č

. 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie predmetov poznámky 

1. 1. - 2. Mgr. Viera Sotáková 1. - 2. ročník  

2. 3. - 4. Mgr. Henrieta Černíková 3. - 4. ročník  

3. MAT - FYZ Mgr. Eva Hubová MAT, FYZ  

4. SJL – DEJ - RGV PhDr. Mária Smerigová SJL, DEJ, RGV  

5. CUJ Mgr. Zuzana Jakubčáková ANJ,NEJ, RUJ,SJA  

6. CHE – TBR - BIO  Mgr. Carmen Mišľanová  CHE, TBR, BIO   

7. TSV – VYV – HUV - VUM Mgr. Hedviga Tulipánová 
TSV, VYV, HUV, 

VUM 
 

8. OBN – ETV - NBV Mgr. Jana Krupárová OBN, ETV, NBV  

9. GEG –THD Mgr. Valéria Hubová GEG, THD  

10.  INF 
RNDr. Ľubica Havírová,  

Mgr. Jana Jalčová 
INF  

11.  ŠKD Mgr. Andrea Slezáková ŠKD  

 

Poradné orgány: 

 

 Pedagogická rada 
* poradný orgán RŠ na odborno -pedagogické riadenie školy 

* pomáha pri rozhodovaní v pedagogickej oblasti 

* pripravuje návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy 

* podieľa sa na príprave ŠkVP, VP, Plánu práce školy, vnútorného poriadku 

* prerokuváva rozhodnutia RŠ v pedagogických záležitostiach 

* zasadá jedenkrát mesačne 

 

Gremiálna rada 

* tvorila podklady na rokovania pedagogickej rady 

* riešila operatívne úlohy 

* navrhovala a koordinovala jednotlivé činnosti 

* riešila technické otázky zabezpečujúce riadny chod školy 

* kontrolovala plnenie plánu práce a koncepcie rozvoja školy 

* zasadala jedenkrát mesačne 

 

Metodické orgány 

* zodpovedali za metodickú a odbornú úroveň predmetov 

* spolupracovali s vedením školy v oblasti hospitačnej a kontrolnej činnosti 

* dbali o zvyšovanie úrovne vyučovania 

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

* navrhovali opatrenia na zlepšovanie efektivity práce 

 

Rada školy 

* poradný samosprávny orgán 

* vyjadroval sa ku koncepčnému zámeru školy 

* posudzoval koncepčný zámer školy 
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* vyjadrovala  sa k organizácii šk. roka, k Plánu práce školy 

* vyjadrovala sa k Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy 

 

 

Rada rodičov 

* volený orgán, ktorý zastupuje všetkých rodičov 

* spolupracuje s vedením školy pri zlepšovaní MTZ školy 

* sprostredkovala názory a podnety rodičov vedeniu školy 

* pomáhala pri organizovaní mnohých aktivít 

* zasadala päťkrát ročne 

 

 

Štatistické údaje  a profilácia školy  
 

Projektovaná kapacita školy:     18 tried;   Počet elokovaných tried + uvedenie miesta:  0 

  spolu 

z toho  

dievčat 
% 

počet žiakov spolu           

šk. rok 
počet 

žiakov 

1.- 4. 

roč. 

z toho  

dievčat 
% 

5.- 9. 

roč. 

z toho  

dievčat 
% 

počet 

tried 

1.- 4. 

roč. 

z toho 

ŠT: 

5.- 9. 

roč. 

z toho 

ŠT: 

počet tried 

nultého 

ročníka 

2015/16 574 291 50,7 284 156 54,9 290 135 46,6 25 13 0 12 0 0 

2016/17 581 295 50,8 290 145 50,0 291 150 51,5 26 13 0 13 0 0 

2017/18 571 285 49,9 285 143 50,2 286 142 49,7 26 13 0 13 0 0 

2018/19 587 287 48,9 303 148 48,8 284 139 48,9 26 14 0 12 0 0 

 

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:   206                  z toho z obvodov mimo obce:   76 

 

Priemerné počty: 

Φ počet žiakov na triedu (2018/19):   1.-4.roč.  21,64     5.-9.roč.  23,66     1.-9. roč.  22,58    za všetky triedy 

 

Φ počet žiakov v ŠT(2018/19)   0        Φ žiakov na bežnú  triedu (2018/19)     22,58 

 

Počet zapísaných prvákov počas zápisu 5. – 6.4.2019:    90   Počet zapísaných prvákov po zápise :  2 

  

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018:           75 

          

Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:               1 

   

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:                        92 

 

 

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2019:   

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

počet žiakov 0   0 0  0  0 47  47 

 

 

Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G: 

šk. rok 

počet všetkých 

 žiakov 5. roč. 

počet žiakov 5. roč., 

ktorí odišli na 8 ročné 

G 

  

  

počet všetkých 

 žiakov 8. roč. 

počet žiakov 8. roč., ktorí 

odišli na bilingv. gym. 

2018/2019 60 9  61 9 
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Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2019 v bežných triedach: 

 0. 

ročník 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Spolu 

počet 

začlenených 

žiakov 
- 0 2 5 3 4 7 9 4 3 37 

% zo všetkých 

žiakov školy 
- - - - - - - - - - 6,3 

 

Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2019 v špeciálnych triedach: 

 0. 

ročník 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Spolu 

počet 

špeciálnych 

tried / počet 

žiakov v nich 

*rátame ako 

skupinovú 

integráciu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z toho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Individuálna 

integrácia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

druh postihu 

začlenených  žiakov  

v ŠT 

Sluchový 

postih- 

522 

Zrakový 

postih  - 523 

Narušená 

komin.- 

524 

Telesný 

postih – 525 

 

Vývinové 

poruchy 

učenia - 529 

Iné Spolu 

počet žiakov 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 

Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:  

 

 

 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD): 
    

 

 

 

 

školský rok: 

p
o

če
t 

ži
a

k
o

v
 

p
o

če
t 

o
d

d
el

en
í 

p
ri

em
er

 

p
o

če
t 

k
rú

žk
o

v
 Š

K
D

 

p
o

če
t 

ži
a

k
o

v
 Š

K
D

  

 v
 k

rú
žk

o
ch

 

%
 z

a
p

o
je

n
ia

 

p
o

če
t 

za
m

es
tn

a
n

co
v

 

p
re

p
o

čí
ta

n
ý

 s
ta

v
 

p
o

če
t 

za
m

es
tn

a
n

co
v

 

fy
zi

ck
ý

 s
ta

v
 

2016/17 227 8 28,38 0 0 0 7,02 8 

2017/18 235 8 29,38 0 0 0 6,91 8 

2018/19 241 8 30,12 0 0 0 6,92 8 

  

  

počet krúžkov 

počet žiakov 

navštevujúcich 

krúžok 

% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník 15 220 72,37 

5.-9. ročník 11 149 52,46 

spolu 26 369 62,86 
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CVČ - Bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti:    nemáme         
 

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

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

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

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

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 

Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav:    52  z toho vychovávatelia: 8 

 

Rozdelenie podľa kariérových stupňov: 

Počet: 

- začínajúci pedag. zamestnanec:    0 

- samostatný pedag. zamestnanec:   20 

- pedag. zamestnanec s 1. atestáciou:             21 

- pedag. zamestnanec s 2. atestáciou:      11 

 

Pracovný pomer  

 Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer:   4 pedagogickí, 0 odborný zamestnanec   

 

 

Kontinuálne vzdelávanie: uvádzajte iba počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie v školskom 

roku 2018/19 

- adaptačné........................... 4 

- aktualizačné......................  8 

- inovačné...........................  1 

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

- funkčné.............................  1 

- atestačné...........................  2  

 

Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 

  

ukončené  

v roku   
prebieha začiatok ukončenie 

nezaradený 

 

má podanú 

prihlášku  

od roku 

RŠ 2013      

ZRŠ 2019  2016/2017    

ZRŠ  áno 2018/2019 2019/2020  2018 
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Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy  

 

 

a/  správni zamestnanci   

Prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

Ak DPP a dohoda 

  
počet fyzický počet prepoč. 

Pracovný pomer 

ukončený k....... 

vedúca hospodárskeho úseku        1 1 TPP  

administratívny zamestnanec     

školník 1 1 TPP  

strojník     

upratovačky 6 6 TPP  

kurič        

technik        

špeciálny pedagóg     

správca siete, serveru,...     

iné ( uveďte)     

spolu: 8 8   

 

 

b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 
 fyzický počet prepočítaný počet - úväzky 
riaditeľka - vedúca ŠJ 1 1 

hlavná kuchárka 1 1 

kuchárka 2 2 

prevádzkový zamestnanec 3 3 

administratívny zamestnanec   

spolu: 7 7 

 

 

Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti (v prípade potreby doplňte riadky) 

 
P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1 Anglické divadlo Butterfly – vystúpenia a súťaže žiaci škôl a verejnosť 
 

2 Školský časopis  K2  žiaci ZŠ 
 

3 Karneval  žiaci ZŠ 
 

4 Výchovné koncerty  žiaci ZŠ 
 

5 Filmové a divadelné predstavenia  žiaci ZŠ 
 

6 Akadémia ŠKD žiaci ZŠ 
 

7 Imatrikulácia do ŠKD  žiaci ZŠ 
 

8 Vianočné trhy /rodičia, zamestnanci/ žiaci ZŠ,  rodičia a verejnosť 
 

9 Športový deň – aktivita ŠKD žiaci ZŠ 
 

10 Týždeň boja proti rasizmu  žiaci ZŠ 
 

11 Otvorené vyučovacie hodiny  rodičia a verejnosť 
 

12 Zber papiera žiaci ZŠ 
 

13 Besedy v školskej knižnici žiaci ZŠ 
 

14 Tvorivé aktivity pre deti MŠ žiaci MŠ 
 

15 Počítače hrou – pre deti MŠ žiaci MŠ 
 

16 ŠvP, výlety, exkurzie, turistické vychádzky žiaci ZŠ 
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17 Rozhlasové relácie žiaci ZŠ 
 

18 PEER skupiny – rodičia a verejnosť žiaci ZŠ 
 

19 Vianočné besiedky pre rodičov – I. stupeň žiaci ZŠ, rodičia a verejnosť 
 

20 Návšteva  ZOO  žiaci ZŠ 
 

21 Šarkaniáda žiaci ZŠ 
 

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

23 Predmetové olympiády školské a okresné kolá žiaci ZŠ 
 

24 Piť čistú H2O žiaci ZŠ 
 

25 Programy žiakov pre deti MŠ žiaci MŠ 
 

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

27 Zápis žiakov do 1. roč. žiaci MŠ 
 

28 Minimaratónik  žiaci ZŠ 
 

29 Exkurzie s rôznym tematickým a obsahovým zameraním žiaci ZŠ 
 

30 Jesenné aranžovanie žiaci ZŠ 
 

31 Multi -kulti – divadelné predstavenia v ANJ žiaci ZŠ 
 

32 Návšteva Planetária žiaci ZŠ 
 

33 Jarné upratovanie areálu školy  žiakmi žiaci ZŠ 
 

34 Environmentálne aktivity  žiaci ZŠ 
 

35 Deň narcisov – finančná zbierka žiaci ZŠ 
 

36 Valentínska pošta žiaci ZŠ 
 

37 Certifikovaný seminár, príprava štandardov pre začínajúcich učiteľov študenti PF UPJŠ 
 

38 Besedy /policajti, lekári, hasiči, psychológ/ žiaci ZŠ 
 

39 Aktivity – UNICEF  žiaci ZŠ 
 

40 Detský čin roka žiaci ZŠ 
 

41 DRAMAFEST – festival školských anglických divadiel žiaci ZŠ 
 

42 Európsky deň jazykov žiaci ZŠ 
 

43 Štvorylka – MMK  žiaci ZŠ 
 

44 Besedy so spisovateľmi žiaci ZŠ 
 

45 Dopravná výchova – návšteva detského dopravného ihriska žiaci ZŠ 
 

46 Športové súťaže – mesto Košice žiaci ZŠ 
 

47 Týždeň Modrý gombík - UNICEF žiaci ZŠ 
 

48 Literárne a výtvarné súťaže žiaci ZŠ 
 

49 English čitateľský maratón žiaci ZŠ 
 

50 Prírodovedné súťaže žiaci ZŠ 
 

51 Mladí záchranári – súťaž CO žiaci ZŠ 
 

52 Spolupráca s MŠ žiaci ZŠ, rodičia, žiaci MŠ 
 

53 Návšteva nemeckej knižnice žiaci ZŠ 
 

54 Prezentácie SŠ pre žiakov 9. ročníka žiaci ZŠ 
 

55 Ako sa starať o zuby – vzdelávací projekt žiaci ZŠ 
 

56 Dobšinského Košice - súťaž žiaci ZŠ 
 

57 Slovo bez hraníc žiaci ZŠ 
 

58 Burza hračiek učitelia ZŠ 
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59 Matematický klokan žiaci ZŠ 
 

60 Prehliadka EKO-TOP  filmov žiaci ZŠ 
 

61 Deň otvorených dverí – návštevy žiakov na SŠ žiaci ZŠ 
 

62 Za čistejšie Košice – environmentálne zameranie žiaci ZŠ 
 

63 DOD – aktivity profesijnej orientácie žiaci ZŠ 
 

64 Šaliansky Maťko - súťaž žiaci ZŠ 
 

65 ENV výučbový program – Odpadkovo, nová dimenzia žiaci ZŠ 
 

66 Európa v škole – literárna a výtvarná súťaž žiaci ZŠ 
 

67 Cestopisná projekcia Kuba žiaci ZŠ 
 

68 Jazykový kvet žiaci ZŠ 
 

69 Deň mlieka žiaci ZŠ, učitelia 
 

70 Kreslenie na asfalt žiaci ZŠ 
 

71 Školská športová olympiáda žiaci ZŠ 
 

72 MDD – oslava dňa detí žiaci ZŠ 
 

73 Aj MS v hokeji chcú byť v zelenom žiaci ZŠ 
 

74 Módne prehliadky žiakov II. stupňa žiaci ZŠ 
 

75 Noc v škole  – aktivita ŠKD žiaci ZŠ 
 

76 Odber detských a cudzojazyčných časopisov žiaci ZŠ 
 

77 Odborné školenia pre pedagógov /enviro../ učitelia ZŠ 
 

78 Festival filmových postáv žiaci ZŠ 
 

79 Botanická záhrada žiaci ZŠ 
 

80 Všetkovedko – PC súťaž žiaci ZŠ 
 

81 Prednášky prierezovej témy finančnej gramotnosti žiaci ZŠ 
 

82 Školský Mikuláš – mikulášske posedenia  žiaci ZŠ 
 

83 DÚHA – školská galéria žiaci ZŠ 
 

84 Záložka - projekt žiaci ZŠ 
 

85 Hviezdoslavov Kubín - súťaž žiaci ZŠ 
 

86 Slávik Slovenska – spevácka súťaž žiaci ZŠ 
 

87 OŽZ – zdravotná príprava, OZ záchranný systém KE žiaci ZŠ 
 

88 Literárna súťaž J. Štiavnickeho žiaci ZŠ 
 

89 Vzdelávací program – ZOO správanie zvierat – moje zvieratko žiaci ZŠ 
 

90 Deň Zeme  žiaci ZŠ 
 

91 Tolerancia, intolerancia – žiacke projekty, aktivity žiaci ZŠ  
 

92 Prvé sväté prijímanie žiakov školy žiaci a rodičia ZŠ 
 

93 World challenge day  žiaci ZŠ 
 

94 Shakespearovské dni – prednes v anglickom jazyku žiaci ZŠ 
 

95 Ľudské práva – výtvarná súťaž žiaci ZŠ 
 

96 Biela pastelka  žiaci ZŠ 
 

97 EKOTOPFILM – celoslovenská prehliadka filmov žiaci ZŠ 
 

98 Škola priateľská deťom žiaci ZŠ 
 

99 Extrémizmus – žiacke projekty, aktivity žiaci ZŠ 
 

100 Týždeň mozgu – prevenčné aktivity žiaci ZŠ 
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101 Vianočná besiedka s rodičmi a starými rodičmi žiaci ZŠ a rodičia ZŠ 
 

102 Finančná gramotnosť - prednášky žiaci ZŠ 
 

103 Ochutnávka jedál zdravej výživy žiaci ZŠ a rodičia ZŠ 
 

104 Premietanie cudzojazyčných filmov v pôvodnom znení žiaci ZŠ 
 

105 Tvorivé dielne pre deti a rodičov žiaci ZŠ 
 

106 KOZMIX žiaci ZŠ 
 

107 EnglishStar žiaci ZŠ 
 

108 PROEDUCO žiaci ZŠ 
 

109 Interaktívna výstava Múdro sporiť a rozumne míňať žiaci ZŠ 
 

110 Školská športová liga – plávanie žiaci ZŠ 
 

111 Projekt sebadôvery žiaci ZŠ 
 

112 Halloween žiaci ZŠ 
 

113 Projekt Delfín žiaci ZŠ 
 

114 Viem, čo zjem žiaci ZŠ 
 

115 Svetový deň zvierat  - výstavka, zbierka žiaci ZŠ 
 

116 Mesiac úcty k starším žiaci ZŠ 
 

117 Exkurzia – Moje mesto žiaci ZŠ 
 

118 Maratón v čítaní – Knižnica pre deti a mládež žiaci ZŠ 
 

119 Potulky mestom – Svetské a sakrálne stavby žiaci ZŠ 
 

120 Projekt Čína – zvíťazme nad plastovým odpadom žiaci ZŠ 
 

121 Zbierka pre zvieratko v ZOO  žiaci ZŠ 
 

122 Zdravý životný štýl – súťaž - Labaš žiaci ZŠ 
 

123 Mierová hora 21. Ročník žiaci ZŠ 
 

124 Didaktické hry/OŽZaP žiaci ZŠ 
 

125 Prijatie žiakov u p. prezidenta A. Kisku  žiaci ZŠ/ učitelia 
 

126 E-Twinning Učitelia 
 

127 Návšteva našej školy – R.Raši, R. Lenártová žiaci ZŠ 
 

128 Európsky deň čísla tiesňového volania žiaci ZŠ 
 

129 Prezidentská knižnica- Vých. galéria žiaci ZŠ 
 

130 Fullova ruža – Zem volá SOS žiaci ZŠ 
 

131 Ukážka čínskej hodiny žiaci ZŠ/ učitelia 
 

132 Školy v prírode aj s jazykovým zameraním žiaci ZŠ/ učitelia 
 

133 KOSIT – exkurzia žiakov žiaci ZŠ/ učitelia 
 

134 Výstup na Mierovú horu žiaci ZŠ/ učitelia 
 

135 Recykluj a vyhraj - zber viečok, plastových vrchnákov, batérií žiaci ZŠ 
 

136 Bezpečne na internete – vyžívanie internetových stránok žiaci ZŠ 
 

137 Programovanie s Emilom, Didakta – využívanie výukových programov žiaci ZŠ 
 

138 Beseda s príslušníkmi PZ žiaci ZŠ 
 

139 Minimaratón ŠKD žiaci ZŠ 
 

140 Zábavné športové popoludnie - ŠKD žiaci ZŠ 
 

141 Šarkaniáda - ŠKD žiaci ZŠ 
 

142 Tvorivé dielne pre rodičov a deti - ŠKD žiaci ZŠ 
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143 Mikulášska diskotéka - ŠKD žiaci ZŠ 
 

144 Vianočné besiedky - ŠKD žiaci ZŠ 
 

145 Vianočné trhy žiaci ZŠ 
 

146 Najkrajší snehuliak - ŠKD žiaci ZŠ 
 

147 Týždeň vedy žiaci ZŠ 
 

148 Divadlo Babadlo - ŠKD žiaci ZŠ 
 

149 Besedy v knižnici J. Bocatia žiaci ZŠ 
 

150 MDD – návšteva filmového predstavenia, Disco s ujom Ľubom žiaci ZŠ 
 

151 Rozlúčka so štvrtákmi žiaci ZŠ 
 

152 Rozlúčka s deviatakmi žiaci ZŠ 
 

153 Noc v škole žiaci ZŠ 
 

154 Kolorit slovenského ornamentu – putovná výstava žiaci ZŠ/ učitelia 
 

 

 

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 

   Detský čin roka MŠVVaŠ SR trvá 

   
Škola bez alkoholu, drog a 

cigariet 
MŠVVaŠ SR trvá 

   EKOPAKY KOSIT Košice trvá 

   Škola podporujúca zdravie MŠVVaŠ SR trvá 

   Cesta MŠVVaŠ SR trvá 

   Záložka e- Twinning trvá 

   The school theatre British Council trvá 

   Bezpečná škola PZ SR trvá 

   
Aktivizujúce metódy vo 

výchove 
MPC Bratislava trvá 

   

Komplexný poradenský 

systém prevencie 

a ovplyvňovania patolog. 

javov v školskom. prostredí 

MŠVVaŠ SR trvá 

   

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s využitím elektronického 

testovania 

MŠVVaŠ SR trvá 

   

Infovek  2 – rozvoj 

informatizácie regionálneho 

školstva 

MŠVVaŠ SR 
 

trvá 

   
Nové trendy- vzdelávanie 

ANJ v ZŠ 
MPC Bratislava trvá 

   
Inovácia vzdelávacieho 

programu košických ZŠ 
MŠVVaŠ SR trvá 

   Triedim, triediš, triedime 

Slovenská 

agentúra 

životného 

prostredia 

trvá 

   
Look ! I love cooking! 

Christmas card 
e-Twinnig trvá 
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Edunet -  rozvoj 

informatizácie 
MŠVVaŠ SR trvá 

   IT akadémia MŠVVaŠ SR trvá 

   
Experimentovanie po 

nemecky 

Nadácia 

Volkswagen 

Slovakia 

trvá 

   
ITMS2014+ - V základnej 

škole úspešnejší / žiaci so ZZ 
MŠVVaŠ SR trvá 

   Moja prvá škola Edulab trvá 

 

 

 

V školskom roku 2018/19 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk 

pre školu:  
 

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

1. 

COOP Jednota – Hravo a zdravo 

v kuchynke, oddychové zóny, 

revitalizácia zóny 

nie 

 

2. Výstavba atletického oválu áno 172 309,16,-€ 

3. Výstavba multifunkčného ihriska áno 36 900 € 

4. Rekonštrukcia telocvične Charkovská 1 áno 150 000 € 

 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:  

 
 

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

Ročník 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI 
NEKLASIFIK

. opravné 

skúšky 

priem. 

prospech 

samé 

jednotky 

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

1.-4. 
14 303 204 67,33 15 4,95 75 24,75 1 0,33 8 2,64 0 1,09 214 

ročník 

5.-9. 
12 284 137 48,24 79 27,82 56 19,72 6 2,11 6 2,11 5 1,62 42 

ročník 

1.-9. 

ročník 
26 587 341 58,09 94 16,01 131 22,32 7 1,193 14 2,39 5 1,33 256 

Z počtu neprospievajúcich uveďte počet žiakov, ktorí budú koncom augusta robiť  

opravné skúšky:  5 
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2018/19 2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2019 

 

Ročník 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI 
NEKLASIFIK

. opravné 

skúšky 

priem. 

prospech 

samé 

jednotky 

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

1.-4. 
14 303 204 67,33 15 4,95 80 26,40 1 0,33 3 0,99 0 1,09 214 

ročník 

5.-9. 
12 284 137 48,24 79 27,82 60 21,13 3 1,06 5 1,76 5 1,62 42 

ročník 

1.-9. 

ročník 
26 587 341 58,09 94 16,01 140 23,85 4 0,68 8 1,36 5 1,33 256 

 

 

Pre porovnanie: 

2017/18    2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 

Ročník 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK opravné 

skúšky 

priem. 

prospech 

samé 

jednotky 

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

1.-4. 
13 285 194 68,07 12 4,21 72 25,26 0 0 7 2,46 0 1,11 192 

ročník 

5.-9. 
13 286 144 50,35 79 27,62 54 18,88 2 0,70 7 2,45 2 1,54 36 

ročník 

1.-9. 

ročník 
26 571 338 59,19 91 15,94 126 22,07 2 0,350 14 2,45 2 1,33 228 

 

 

2017/18     IBA   Špeciálne triedy 

Ročník 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 

skúšky 

priem. 

prospech 

samé 

jednotky 

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

1.-4. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ročník 

5.-9. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ročník 

1.-9. 

ročník 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  

 

predmet celkový prospech 

I. stupeň II. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 1,27 2,34 

Matematika 1,17 2,42 

Prvouka 1,05 ----- 

Prírodoveda  1,18 ----- 

Vlastiveda  1,15 ----- 

Dejepis  ----- 1,92 

Fyzika ----- 2,42 

Geografia ----- 1,76 

Chémia ----- 1,96 

Anglický jazyk 1,19 1,95 

Nemecký jazyk ----- 2,13 

Španielsky jazyk ----- 1,79 

Technika ----- 1,1 

Informatika 1,01 1,39 

Regionálna výchova ----- 1,1 

Tvorba životného prostredia ----- 1,1 

Biológia ----- 1,61 

Hudobná výchova 1,00 1,01 

Občianska náuka ----- 1,23 

Pracovné vyučovanie 1,00 ----- 

Telesná a športová výchova 1,00 1,05 

Výtvarná výchova 1,00 1 

Ruský jazyk ----- 2,03 

Výchova umením ----- 1 

Celkový prospech k 30.6. 2019 1,09 1,62 
 

 

Priemer za 1.-9. roč.:  1,33  Priemer v 2017/18 :  1,33        pre porovnanie 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový prospech k 31.8.2019 1,09 1,62 
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d) Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom 

 I.stupeň % II. stupeň % 

spolu za 

ZŠ 

 

% predch. šk. rok za ZŠ 

správanie 2. stupeň 0 0 2 0,70 2 0,34 Počet / %: 3 / 0,53 

správanie 3. stupeň 0 0 1 0,35 1 0,17 Počet / %: 0 / 0 

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

riaditeľské pochvaly 62 20,46 23 8,10 85 14,48 Počet / %: 34 / 5,95 

riaditeľské pokarhania 0 0 1 0,35 1 0,17 Počet / %: 0 / 0 

 

 

e) Hodnotenie dochádzky        

počet vymeškaných hodín I.stupeň 
priemer 

na žiaka 
II.stupeň 

priemer 

na žiaka 

spolu za 

ZŠ 
priemer  

za ZŠ 

predch. šk. 

rok priemer 

za ZŠ 

spolu I. polrok 10101 33,23 12219 43,02 22320 37,96 36,26 

spolu II. polrok 12176 40,18 15371 54,12 27547 46,93 48,99 

Spolu za rok, z toho: 22277 73,52 27590 97,15 49867 84,95 85,18 

ospravedlnených / rok 22267 73,49 27510 96,87 49777 84,80 85,11 

neospravedlnených / rok 10 0,03 80 0,28 90 0,15 0,08 

 

 

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

 

- škola bola projektovaná ako 18 triedna, po stavebných úpravách je využívaných 26 kmeňových 

učební, 9 odborných učební a 10 kabinetov, 

- súčasťou školy sú 4 telocvične / 2 telocvične Charkovská 1 boli zverené do správy ZŠ Krosnianska 2/, 

3 ihriská a školský bazén, 

- v uplynulých rokoch bolo realizované zateplenie strechy a vymaľovanie fasád telocviční ZŠ 

Krosnianska 2 vďaka havarijnému stavu uvedených súčastí školy.  

- v malej telocvični sme v tomto školskom roku zrekonštruovali palubovku,  

- máme zriadené 2 učebne výpočtovej techniky. Škola disponuje 31 osobnými počítačmi a 67 

notebookmi pripojenými na internet / SANET /, učebne sú využívané na hodinách informatiky 

a výučbu cudzích jazykov. Výpočtová technika je využívaná vo vyučovacom procese, 

v vadministratíve a na záujmovú činnosť.  

- vo vyučovacom procese využívame 9 interaktívnych tabúľ a 20 dataprojektorov, 

- aj v  tomto šk. roku spolupracujeme s firmou Tecos, od ktorej máme 6 multifunkčných tlačiarní v 

prenájme,  

- vymenili sme linoleum na interiérovom schodisku školy a v 6 učebniach,  

- zrealizovali sme rekonštrukciu vstupných schodísk, 

- v školskom roku 2017/2018 boli vymenené okná na priečelí školy a 14 okien vo vnútornom átriu, 

ktoré boli v mimoriadne havarijnom stave. V školskom roku 2018/2019 boli vymenené okná na 

chodbách školy, v jednom učiteľskom kabinete a na 1 sociálnom zariadení. Rovnako boli vymenené 

vchodové dvere v zadnej časti budovy, v átriu školy, pri šatniach na prízemí a v školskej kuchyni.  

- zvýšili sme priestorovú kapacitu šatní o jednu navyše, 

- v priestore bývalej Knižnice pre mládež mesta Košice sme zriadili kmeňovú triedu, 

- v školskom roku 2018/2019 boli vymenené svietidlá v kuchyni, v zborovni a v časti chodby na  
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- 1. poschodí školy 

- sponzorsky sme získali výpočtovú techniku - 14 notebookov a  nábytok do spoločenskej miestnosti, 

- sponzorsky bol poskytnutý finančný dar v sume 600,- € na zhotovenie šatňových skríň pre žiakov 

- v septembri 2018 bol odovzdaný do užívania atletický ovál,  

- v minulom školskom roku bola vymenená časť vodovodných rozvodov v školskej kuchyni, 

zrealizovaná výmena steny výdajného pultu stravy a bol zakúpený univerzálny robot a elektrický 

varný kotol. V školskom roku 2018/2019 sa zrealizovalo premiestnenie odsávača pary, vymenili sa 

vodovodné batérie a zakúpili sa nerezové stoly a elektrická trojpec. V auguste 2019 sa zrealizuje 

hygienická maľba v sklade zeleniny a v pivničných priestoroch školskej kuchyne. V tomto čase sa 

školská jedáleň  materiálno technicky zabezpečuje v súvislosti s nárastom počtu školských stravníkov.   

- v dievčenských a chlapčenských sprchách školského bazéna sa zrealizovala výmena hydroizolácie, 

výmena dlažby a obkladov. Rovnako sa zrealizovala kompletná výmena osvetlenia nad bazénom, 

ktoré bolo v nevyhovujúcom  stave. V predchádzajúcom období sa v priestore šatní školského bazéna 

inštalovalo 6 ks výkonných sušičov na vlasy a zrealizovali sme výmenu 16 dverí a skorodovaných 

zárubní na plavárni. Po týchto stavebných úpravách sme vymaľovali priestory šatní, spojovacej 

chodby a obnovili sme ich výzdobu. V školskom roku 2018/2019 sa realizovala modernizácia 

vzduchotechniky v priestore školského bazéna. 

- sponzorsky sme získali zánovný kancelársky a bytový nábytok a výpočtovú techniku, niektoré učebne 

a triedy boli vynovené novým nábytkom vďaka sponzorstvu rodičov, 

- bol vymaľovaný interiér školy /chodby, triedy/ a školský plot dobrovoľníkmi z úradu práce 

a školníkom,  

- zakúpili sme nový školský nábytok /lavice a stoličky/, lavičky a stoličky do hľadiska školského 

anglického divadla Butterfly/, 

- pravidelne sa vynovuje výzdoba chodieb školy, 

- učebné pomôcky sú vo väčšine vyhovujúce, pravidelne v rámci finančných možností dokupujeme 

moderné učebné pomôcky a výučbové programy aj z financií rodičovského združenia a príspevku 2 % 

OZ Deti budúcnosti. V školskom roku 2018/2019 sme zakúpili výukový program Didakta od firmy 

SILCOM, ktorý využívajú žiaci na I. a II. stupni,  

- všetky triedy sú vybavené novými keramickými tabuľami a školským nábytkom /lavice a stoličky/, 

- pódium divadelného krúžku Butterfly sme vybavili osvetlením a ozvučením, 

- v triedach, v ktorých sú oddelenia ŠKD postupne vymieňame audiovrátnikov za videovrátnikov kvôli 

zvýšeniu bezpečnosti našich žiakov.   

 

 

Plánujeme: 

 

 technický stav učební a kabinetov  je síce  udržiavaný, ale pomerne zastaraný, 

 naďalej sa musí riešiť výmena linolea v učebniach a zriaďovateľa školy sme požiadali o finančné 

prostriedky na postupnú výmenu okien.  

 zaviesť elektronickú triednu knihu a elektronický dochádzkový systém,   

 v najbližšom období je naplánovaná výstavba multifunkčného ihriska,  

 je nutná oprava vonkajšej fasády budovy školy a jej zateplenia,  

 kvôli zastaranému technickému stavu budovy školy máme časté havárie, zvlášť na kanalizácii. 

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce verejného obstarávania k riešeniu havarijného stavu na našej 

kanalizácii.  

 je potrebná výmena elektrických rozvodov a svietidiel v celej budove školy,  

 zveľaďovať vonkajšie átrium školy, 

 premiestniť pobočku Knižnice pre mládež mesta Košice do nevyužívaného školníckeho bytu, 

 zmodernizovať 5 odborných učební v rámci úspešného projektu školy a zriaďovateľa, 

 zrealizovať rekonštrukciu palubovky vo veľkej telocvični, 

 zrekonštruovať telocvične na Charkovskej 1, Košice /strecha, elektroinštalácia, sociálne zariadenie, 

 uskutočniť opravu a údržbu zariadenia strojovne na plavárni,  
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy    
       

 a)                       

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 / % (2018) 

 Pridelený rozpočet / % (2019) 2018 1.-6. mesiac 2019 

2018 

 
1 033 164 100 % 2150  

2019 1 099 941 46%  1100 

 

 

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

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

- odmeny pedagógom a materiálne vybavenie : 77 € - odmena pedagógom 

 

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

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

- materiálne vybavenie školy a učebné pomôcky: 14 notebookov 

 

d) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  :    

600  €  - RWE Group – projekt na zakúpenie šatníkových skriniek  

 

      * na uvedenie informácií v bodoch  b – d môžete použiť ako predlohu tabuľku z a). 

      e)  záväzky za rok:  

2017 : 0 

2018 : 0  

2019  iba  do 30.6. :  0                      odôvodnenie: --    

                      

SWOT analýza školy: silné stránky, slabé stránky, príležitosti, riziká 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

 

- úroveň vzdelávania školy, 

- v priestoroch školy máme zriadené 4. rok elokované pracovisko Jazykovej školy 

Užhorodská 8 v Košiciach – vyučovali sa anglický jazyk a čínština, 

- výchovno-vzdelávacie výsledky / dlhodobo je priemer školy: do 1,33 

- odborná a kvalifikovaná výučba cudzích jazykov /škola je zameraná na výučbu cudzích 

jazykov/, projekty –The school theatre, e-Twinnig,  Experimentovanie po nemecky, 

jazykovo-poznávacie pobyty v zahraničí/ , organizovanie škôl v prírode s jazykovým 

zameraním, Butterfly – školské anglické divadlo, úspešnosť našich žiakov na olympiádach 

v anglickom a nemeckom jazyku,  každoročne sa zapájame do celoštátneho podujatia 

Európsky týždeň jazykov, organizácia vlastných jazykových súťaží English Marathon, 

English Grand Prix, English Star, súťaže v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku, 
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- uplatňovanie aktivizujúcich a inovatívnych  metód, projektového vyučovania  vo 

výučbe cudzích jazykov, 

- účasť našich žiakov v celoštátnej súťaži Jazykový kvet, Jazykový talent a Jazykový 

festival 

- úspešnosť našich absolventov v prijímacom konaní na SŠ /všetci žiaci 9. ročníka sú 

každoročne prijatí na SŠ, kde dosahujú vynikajúce výsledky /, 

- mnohostranná a bohatá záujmová činnosť /26 záujmových útvarov/ pod vedením 

pedagógov a našich rodičov, 

- spolupráca s Dopravným ihriskom – účasť žiakov 1. stupňa na praktickej a teoretickej 

výučbe dopravnej výchovy, 

- dlhoročná spolupráca s UPJŠ - cviční učitelia, MPC Prešov, strednými pedagogickými 

školami a inými vzdelávacími inštitúciami, 

- vysoká účasť pedagógov na rôznych formách kontinuálneho vzdelávania 

a predatestačných vzdelávaniach, zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagógov školy – 

1. a 2. atestácia, 

- pravidelná účasť našich pedagógov v okresných a krajských komisiách olympiád a súťaží, 

- zapájanie sa učiteľov a žiakov do viacerých národných a medzinárodných projektov, 

- pravidelná prezentácia dramatickej výchovy vo výučbe ANJ – DRAMAFEST, 

prezentácia školského anglického divadla na košických ZŠ, 

- organizovanie besied a preventívnych programov s PZ SR, HaZZ, Mestskou políciou, 

SČK, organizáciou Eviana, Kositom, lekármi, psychológmi, spisovateľmi a športovými 

klubmi, 

- spolupráca s pobočkou verejnej knižnice, materskými školami /plavecký výcvik, práca 

s PC, otvorené hodiny, aktivity a podujatia pre deti MŠ/, 

- elektronický vrátnik školy – zvýšenie bezpečnosti,  ochrana majetku školy a žiakov, 

- kamerový systém zakúpený z finančnej zbierky rodičov a 2 % z podielových daní, 

- pravidelné rozhlasové vysielania k výročiam a významným udalostiam /učitelia a žiaci/, 

- interiérová výzdoba školy podľa ročných období, úprava interiéru a exteriéru školy, 

- vydávanie školského časopisu K2 - v súťaži školských časopisov Perohryz získal  čestné 

uznanie,  

- významné podujatie v rámci osláv mesta Košice Štvorylku organizuje naša kolegyňa pani 

Alžbeta Ligová,    

- organizovanie finančných zbierok: Deň narcisov /1 878,11, - €/,   

                                                        Biela pastelka /199,51,- €/,  

                                                         Modrý gombík /123,- €/, 

     UNICEF - vianočná zbierka /290,- €/, 

Hodina deťom /80,- €/, 

Adopcia zvieratka /150,- €/, 

- organizovanie spoločenských podujatí pre rodičov a žiakov: pasovanie žiakov do 1. 

ročníka, vianočná akadémia – 1. stupeň, vystúpenie pri príležitosti dňa Matiek – ŠKD, Noc 

v škole, Festival filmových postáv, rozlúčka so žiakmi 4. a 9. ročníka,  
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- Preventívno-vzdelávací projekt pre žiakov I. a II. stupňa: Tolerancia, intolerancia a 

extrémizmus realizovaný žiakmi 8. ročníka pod vedením koordinátorky prevencie 

patologických javov, 

- školská galéria DÚHA v priestoroch školy  určenej na prezentáciu prác žiakov 

a ľudových tradícií, 

- Testovanie T9 – 2018/2019 v tomto školskom roku sme dosiahli nasledujúce výsledky: 

v predmete matematika sme -3,0 % oproti národnému priemeru v SR, v predmete 

slovenský jazyk -0,5 % oproti národnému priemeru v SR. Uvedené výsledky 

neodzrkadľujú celkovú dlhodobú prípravu našich žiakov na testovania 
  

- Umiestnenie školy TESTOVANIE T9 v porovnaní so školami okresu Košice III:   

                        Slovenský jazyk:  3. miesto 

               Matematika:  3. miesto 

 

- Testovanie T5 - 2018/2019 v porovnaní  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice / 

34 zapojených škôl/:   

Slovenský jazyk   10. miesto / + 10,3 % nad celoslovenským priemerom     

pre porovnanie: 2017/18    12. miesto 

Matematika    10. miesto / + 10,0 % nad celoslovenským priemerom   

pre porovnanie: 2017/18    17. miesto 

 

                umiestnenie školy v Testovaní 5 v porovnaní so školami okresu Košice III:   

Slovenský jazyk :  2. miesto 

Matematika :  2. miesto 

 

- KOMPARO 8. a 9. ročník – Výsledkami ôsmakov v matematike, v slovenskom jazyku 

a literatúre a vo fyzike sa naša škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na 

Slovensku, 

- zorganizovali sme školské kolo podujatia Deň mlieka a zúčastnili sme sa podujatia 

Hovorme o jedle v rámci mesta Košice. Pri uvedených podujatiach sme realizovali 

množstvo sprievodných aktivít.   

- realizácia aktivít Finančnej gramotnosti v spolupráci s lektormi CVC Domino pre žiakov 

I. a II. stupňa, 

- realizácia aktivít Univerzálnej prevencie a výchovy k ľudským právam pre žiakov 5. – 9. 

ročníka, workshopy, žiacke práce, Škola priateľská k deťom, 

- využívanie Výukového programu pre II. stupeň – FYZ, GEG a CHE, 

- využívanie školského bazéna na vyučovanie a voľnočasové aktivity, 

- realizácia škôl v prírode a lyžiarskeho výcviku, 

- vynikajúce umiestnenie školy – 15. miesto v hodnotení Aktívna škola, 

- dlhodobý vysoký záujem o štúdium na našej škole. 
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 Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:  

 

     Častá neprítomnosť učiteľov na vyučovaní z dôvodu účasti na vzdelávaní, na súťažiach, olympiádach, 

aktivitách a projektoch organizovaných mestom, inými organizáciami a inštitúciami. Psychická záťaž 

učiteľov sa prejavuje negatívne na ich zdraví a zapríčiňuje častú chorobnosť  bez ohľadu na ich vek. Žiaci 

sa často zúčastňujú v čase vyučovania na uvedených aktivitách, čím sa znižuje reálny čas na prebratie 

učiva. 

     Narastajúca byrokracia zaberá všetkým pedagógom veľa času, ktorý by radi venovali činnostiam so 

žiakmi. Z roka na rok pribúda písomná agenda, štatistiky, plány, správy, denné úlohy, dotazníky rôznych 

inštitúcií.  

     Realizáciou inovovaného školského vzdelávacieho programu sú učitelia nútení nahrádzať a dopĺňať 

chýbajúce učebnice a materiály.  

     Mnohí žiaci dosahujú slabšie vzdelávacie výsledky z dôvodu ich častej migrácie, nedotiahnutých 

a odmietaných psychologických vyšetrení zo strany rodičov a nevyhovujúcich rodinných pomerov.  

     S nárastom počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením sa zvyšuje  množstvo agendy s tým súvisiacej 

a rovnako aj potreba zamestnávať odborných zamestnancov na škole. Často dochádza k neakceptovaniu 

záverov a odporúčaní psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení zo strany zákonných 

zástupcov. Takýto postoj zo strany rodičov  má za následok stagnáciu, resp. zhoršenie celkového 

prospechu žiaka.  

     Veľkým problémom v poslednom období sa stáva riešenie výchovných problémov žiakov rodičmi, ich 

nezáujem o vlastné deti – neúčasť na triednych aktívoch, neschopnosť priznať si a riešiť vzniknuté 

problémy s dieťaťom. Zanedbávanie kontroly zo strany rodičov spôsobuje neúčasť žiakov na vyučovaní 

a narastajúci počet neospravedlnených hodín. Zaznamenávame aj častejšie výchovno-vzdelávacie 

problémy žiakov z krízového centra a detského domova, ktoré spadajú do obvodu našej školy.  

     Chýbajú tiež moderne vybavené odborné učebne – učebňa polytechnickej výchovy, IKT, jazykovej 

učebne, fyziky a chémie. 

 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 

 

     Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania vo vzťahu k žiakom sú na dobrej úrovni, 

dodržiavame zásady psychohygieny / rozvrh, prestávky a stravovanie/.  

     Neprekračujeme kapacitu učební, rozmiestnenie školského nábytku, farebnosť tried zodpovedá 

hygienickým normám. Čistote interiéru a exteriéru školy venujeme zvýšenú pozornosť.  

     Školské zvonenie sme nahradili populárnou hudbou. Ponúkame sortiment výrobkov zdravej výživy 

v školskom bufete. Žiaci majú možnosť kúpiť si nealkoholické a bezkofeínové nápoje v automate. 

     Učitelia na vyučovacích hodinách vytvárajú príjemnú pracovnú klímu. Vo vonkajšom átriu školy sme 

v rámci úspešného projektu školy postavili altánok, ktorý je využívaný v rámci vyučovania, ale aj na 

aktivity jednotlivých oddelení ŠKD. 

     Pravidlá školskej bezpečnosti žiakov sú zakotvené vo vnútornom školskom poriadku školy. Žiaci sa 

s nim oboznamujú v prvý deň školského roka a rodičia na prvom aktíve rodičovského združenia. 

Dodržiavaniu školského poriadku denne venujeme veľkú pozornosť. Dozory pedagógov počas prestávok, 

v šatniach a v školskej jedálni sa zameriavajú na ochranu žiakov a zvýšenie ich bezpečnosti v priestore 

školy. 

      

                           

Spolupráca s rodičmi a organizáciami, poskytovanie služieb žiakom  a rodičom: 

 

     Spoluprácu s rodičmi realizujeme cez rodičovské združenia, zasadnutia Rady školy, Rady rodičov 

a osobné stretnutia. Organizujeme spoločné aktivity, činnosti a podujatia /karneval, zbery papiera, 

brigády, ŠvP, LvK, jazykovo-poznávací pobyt, tvorivé dielne, krúžkovú činnosť, akadémie, imatrikuláciu 

prvákov a rozlúčku so žiakmi 9. ročníka/. Rodičia sponzorsky prispievajú aj na školy v prírode, lyžiarsky 
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výcvik, kancelárske potreby, školský nábytok, finančne prispievajú 2 % dane z príjmu na naše OZ Deti 

budúcnosti. Niektorí vedú záujmové útvary v škole.  

 

Spolupracujeme :  

 

VŠ – PF UPJŠ – Mgr. C. Mišľanová, – cvičné učiteľky - prax študentov, CVČ Domino – 5 učiteliek 

pracuje v OK predmetových olympiád a naše učiteľky sú členkami KK predmetových olympiád,  

Verejná knižnica Jána Bocatia, Miestny úrad MČ Dargovských hrdinov, Mestská polícia, PZ SR, 

HaZZ, FNsP, Tanečná škola METEOR, CVČ DOMINO /priestorovo zabezpečujeme OK 

olympiády ANJ, GeO /, firma KOSIT Košice, CPPPaP a ŠPPP, Taktik, stredné pedagogické školy, 

British Council, Nadácia Petit Academy, SOŠ Kukučinova, Eviana, Exam, Crea- Edu, MPC, 

Asekol, Slovenská agentúra životného prostredia, UNICEF, Centrum pomoci LPR, AgroMilk, 

firma Labaš, V školskom roku 2018/2019 sme nadviazali spoluprácu s pobočkou Matice slovenskej. 

 

         

Škola v tomto školskom roku organizovala: 

 

Školy v prírode: 

 

Ždiar    20.5. –  24.5.2019    38   žiakov  

Telgárt                                   03.6. –  07.6.2019 78   žiakov  

Ždiar    10.6. –  14.6.2019  37   žiakov   

Dedinky - Mlynky                   10.6. –  14.6.2019  39   žiakov             

 

Lyžiarsky výcvikový kurz:       

 

Jahodná - Košice      25.2.2019 – 01.3.2019  33 žiakov 

 

Výlety:  

 

 jednodňových, resp. dvojdňových výletov, ktorých sa zúčastnilo 266 žiakov 

 

 

Exkurzie: 

 

Počas školského roka sme uskutočnili 24 exkurzií s rôznorodým zameraním. 
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Klady a zápory riadiacej činnosti :  

 

 

Klady: 

- vedenie školy participuje na zlepšovaní pracovnej klímy na škole,  

- kolektív učiteľov prijíma stále sa zvyšujúcu náročnosť a množstvo úloh, ktoré z roka na 

rok pribúdajú,  plní náročné úlohy, je ochotný prevziať zodpovednosť za zverené úlohy 

a prijímané rozhodnutia, 

- v snahe zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy sa učitelia zapájajú do projektov 

a pripravujú podklady do aktuálnych výziev a projektov, vytvárajú projektové tímy, 

- vytvárame podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy, 

- podpora aktivít organizovaných pedagógmi školy,  

- väčšina pedagógov sa stotožňuje so štýlom riadiacej práce vedenia školy, 

- vymaľovanie interiéru školy a sústavná obnova výzdoby chodieb a tried dotvárajú 

príjemnú pracovnú atmosféru,  

- zriadenie elokovaného pracoviska Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach, výučba 

anglického a čínskeho jazyka pre deti a študentov sa stretla s pozitívnou odozvou zo strany 

žiakov našej školy a škôl na našom sídlisku,  

- neustále vylepšujeme pracovné podmienky a podporujeme regeneráciu pracovnej sily,  

- podporujeme mladých začínajúcich učiteľov a zvyšujeme ich odbornú a pedagogickú 

úroveň. 

 

 

Zápory: 

- zvyšujúci sa podiel žiakov, ktorí odchádzajú študovať na 8-ročné a bilingválne gymnáziá 

má vplyv na výsledky celoslovenských testovaní našej školy. Výsledky T9 neodzrkadľujú 

množstvo odvedenej práce učiteľov a čas žiakov venovaný príprave na testovanie,  

- odchod najlepších žiakov zo školy spôsobuje menšiu úspešnosť školy na olympiádach, 

v súťažiach a projektoch, 

- každoročné pripomienkovanie účasti žiakov z tried pre nadané deti ZŠ Krosnianska 4 

v súťažiach a olympiádach so žiakmi bežných tried, 

- denný časový stres, 

- časté zmeny zákonov v oblasti vzdelávania, 

- stále narastajúca byrokracia, 

- narastajúci počet výchovných problémov žiakov,  

- nárast počtu neospravedlnených hodín, ktorý vykazujú hlavne žiaci z Krízového centra 

a Detského domova, ktoré spadajú do obvodu našej školy. 

 

 

Záver  
 

     Aj napriek vyššie uvedeným negatívam, vďaka entuziazmu učiteľov kvalita a úroveň výchovno-

vzdelávacej práce školy je na výbornej úrovni. Sme zapojení do mnohých projektov, v ktorých žiaci 

rozvíjajú svoje jazykové schopnosti, počítačovú gramotnosť, hodnotový systém, učia sa komunikovať, 

získavajú nové poznatky, schopnosti, zručnosti, návyky a kompetencie.  

     Snažíme sa, aby naši žiaci získané vedomosti a zručnosti čo najviac využili v praxi. „Naučme sa učiť 

– učíme sa pre život“ je mottom nášho ŠkVP. Škola sa prezentuje na verejnosti mnohými aktivitami, 

spoločnými podujatiami a činnosťami. Odmenou za našu prácu je záujem a spokojnosť rodičov so 

vzdelávaním detí v našej škole. 
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Plánujeme:  

 

 udržať dosahovanú vysokú vzdelanostnú úroveň žiakov, 

 zaviesť elektronickú triednu knihu v školskom roku 2019/2020, 

 zaviesť elektronický dochádzkový systém v školskom roku 2019/2020, 

 ďalej pokračovať v kvalitnej výučbe cudzích jazykov od 1. ročníka realizovaním hodín 

v jazykových učebniach, rozšíriť ponuku cudzích jazykov vo vzdelávacom procese, 

 pokračovať v zlepšovaní dosiahnutých výsledkov v súťažiach a celonárodných testovaniach 

žiakov, 

 viesť učiteľov k aplikovaniu inovatívnych foriem, metód a vzdelávacích aktivít vo vyučovacom 

procese,  

 pokračovať v realizácii prebiehajúcich projektov školy so zámerom zapojenia sa do nových 

výziev, ktoré skvalitnia výchovno-vzdelávací proces a materiálno-technické vybavenie školy, 

 zvýšiť počet žiakov a študentov v elokovanom pracovisku Jazykovej školy, 

 rozšíriť počet krúžkov mimoškolskej záujmovej činnosti,  

 v rámci finančných možností zrealizovať nákup nových učebných pomôcok, modernej didaktickej 

techniky a IKT, 

 skvalitniť informačný systém vo vzťahu k rodičom a verejnosti, 

 žiadať zriaďovateľa školy o finančné prostriedky na modernizáciu a  rekonštrukciu školy /výmena 

okien, fasáda školy, výmena, resp. oprava poškodenej kanalizácie/, 

 vybudovať multifunkčné ihrisko, 

 zveľaďovať vonkajšie átrium školy, 

 podľa finančných možností nahradiť audiovrátnika videovrátnikom v triedach, v ktorých ešte 

výmena nenastala,  

 premiestniť pobočku Knižnice pre mládež mesta Košice do nevyužívaného školníckeho bytu, 

 zmodernizovať 5 odborných učební v rámci úspešného projektu školy a zriaďovateľa, 

 zrealizovať rekonštrukciu palubovky vo veľkej telocvični, 

 zrekonštruovať telocvične na Charkovskej 1, Košice /strecha, elektroinštalácia, sociálne 

zariadenie/, ktoré sú v správe našej školy, v rámci úspešného projektu školy a zriaďovateľa,  

 uskutočniť opravu a údržbu zariadenia strojovne na plavárni, 

 pokračovať v postupnej výmene svietidiel v priestore školy.  
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:   

 

Mgr. Júlia Špilárová – riaditeľka školy 

Ing. Zuzana Sabolová – ZRŠ I. stupeň 

Ing. Viera Tutková – ZRŠ II. stupeň 

Mgr. Libuša Holinková  – výchovná poradkyňa školy 

Darina Kotiková – hospodárka školy  

Mgr. Martina Badičová – predseda Rady školy 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

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

3. Koncepcie školy na roky 2014 – 2019 

4. Plánu práce ZŠ Krosnianska 2, Košice na školský rok 2018/2019 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri  ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach 

7.   Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa:    2.7. 2019  o  13.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. J. Špilárová 

                  riaditeľka školy  
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Stanovisko Rady školy: 

 

Rada školy pri ZŠ Krosnianska 2, Košice odporúča Mestu Košice ako zriaďovateľovi Základnej školy 

Krosnianska 2 v Košiciach, schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2018/2019. 

 

Prerokované dňa:  11. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Martina Badičová 

   predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Mesto Košice ako zriaďovateľ Základnej školy Krosnianska 2, Košice schvaľuje Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 
. 

 

V Košiciach:    28. 11. 2019 

 

        Ing. Jaroslav Polaček 

                                                                                                      primátor 
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