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HLAVNÉ ÚLOHY 
 
 1. Skvalitňovanie rozšíreného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov 
 2. Výučba počítačovej gramotnosti 
 3. Výučba cudzích jazykov 
 4. Podpora športovej prípravy 
 5. Budovanie dobrej spolupráce s rodičmi 
 6. Doplnkové aktivity 
 7. Materiálno-technické vybavenie 
 
  
1. ROZŠÍRENÉ VYUČOVANIE MATEMATIKY 
 
 Hlavnou profiláciou školy je rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných pred-
metov. Toto zameranie školy chceme naďalej skvalitňovať a rozšíriť o interaktívne triedy. Sna-
hou bude naďalej zviditeľnenie školy v povedomí okresu a mesta. Preto by sme radi zabezpečo-
vali získavanie talentovaných žiakov nielen z okolia školy, ale aj z celého okresu či mesta. Kva-
litný výber žiakov je predpokladom dobrého napredovania a následne výrazného presadenia sa 
v celomestskom a krajskom meradle. Nevyhnutným predpokladom je sústavné kvalitné vyučo-
vanie. To musí zvýšiť úspešnosť žiakov v prijímaní na gymnáziá všeobecného a bilingválneho 
zamerania už aj z 8. ročníka. Rovnako aj na matematické gymnáziá a na štúdium odboru infor-
matika či na bežné stredné školy. 
 Škola sa tak ako doteraz bude naďalej zúčastňovať na všetkých súťažiach vyhlásených 
MŠ SR a Projektom Infovek (matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, Pytagoriáda, Archi-
mediáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda, korešpondenčné matematické semináre 
Matik, FyzIQ, Klokan, Malynár i testovanie Komparo) V nich žiaci jednak získajú ďalšie vedo-
mosti a jednak otestujú svoje schopnosti a zručnosti. Samozrejmou súčasťou tohto výchovno-
vzdelávacieho procesu je multimediálne vyučovanie v dvoch počítačových učebniach. Zámerom 
je vybudovať ďalšie multimediálne učebne prípadne a mobilnú jazykovú učebňu. 
 
2. POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOSŤ 
 
 Náväzne na rozšírené vyučovanie matematiky škola bude pokračovať v úspešne realizo-
vanom Projekte Infovek a v pokračovaní projektu výučby počítačovej gramotnosti. Pretože 

zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej 
spoločnosti XXI. storočia, chceme neustále udržiavať krok s rýchle sa vyvíjajúcim trendom. Sys-
tematickou prácou zabezpečíme, aby naša mladá generácia bola konkurencieschopná na trhu 
práce. Prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premeníme tradičnú školu 
na modernú globálnu školu tretieho tisícročia. 
 Nami zriadené dve počítačové učebne budeme dobudovávať kvalitatívne a vybudujeme 
tretiu – jazykovú učebňu. Postupne podľa finančných možností nahradíme staršie počítače vý-
konnejšími. Našu dátovú optickú sieť, pripojenú serverom na internet, využijeme aj na inštalá-

ciu sieťových edukačných programov. Existujúce počítače využívané v riadení školy a počítače 
v zborovni a kabinetoch postupne nahradíme výkonnejšími tak, aby v každom kabinete bol počí-
tač pre samovzdelávanie učiteľov a získavanie informácií k vyučovaciemu procesu. Táto „peda-
gogická“ sieť naďalej slúži aj na zber podkladov na klasifikáciu či internú komunikáciu nielen 
medzi kabinetmi, ale i medzi školami spojenými našou dátovou optickou sieťou. Preto bude po-
trebné vymeniť starší server za nový výkonnejší.   
 V škole budeme podporovať a vykonávať intenzívne školenia pedagogických za-
mestnancov pre prácu s informačno-komunikačnými technológiami a pre ovládanie najpo-
užívanejšieho softvéru. Postupne by sa mal každý pedagóg zdokonaľovať v používaní počítača 
a využívaní internetu v multimediálnom vyučovaní. Táto nová forma vzdelávania by mala posil-
ňovať postavenie učiteľa v roli edukačného "sprievodcu" a "sprostredkovateľa" vedomostí a po-
znania. 
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 V roku 2005 sme získali štatút Školiaceho centra Infoveku. V ňom budeme vykonávať 
základné počítačové školenie pre ktoréhokoľvek pedagóga v Košiciach.  
 Plánujeme začať s výučbou počítačovej gramotnosti už v okolitých materských školách 
vo forme aktivít ZŠ pre vylepšenie spolupráce s MŠ. V odozve na tento podnet očakávame záu-
jem budúcich prvákov o túto školu. Projekt počítačovej gramotnosti v nižších ročníkoch chceme 
naďalej realizovať formou nepovinného predmetu či krúžku. Vo vyšších ročníkoch v matema-
tických triedach formou povinného predmetu. V bežných triedach formou voliteľného i nepovin-
ného predmetu. 
 V tomto roku sa chceme zapojiť do spolupráce v programe Microsoft IT Academy. Ok-
rem možnosti ďalšieho vzdelávania očakávame aj podporu v poskytovaní licencií na softvér. 
 Alternatívnou súčasťou voľných aktivít žiakov je pokračovanie vo využívaní nášho Inter-
netového klubu K30 v mimo vyučovacom čase. Klub sprístupňujeme rodičom, bývalým žiakom 
a okoliu. Naša internetová stránka sa stáva informačným zdrojom o aktivitách školy pre rodičov 
i potenciálnych partnerov v komunikácii medzi žiakmi iných škôl. 
 
3. CUDZIE JAZYKY 
 
 Profil absolventa Základnej školy na Kežmarskej 30 bude smerovať k zvládnutiu troch 
gramotností: základnej, cudzojazyčnej a počítačovej. Preto dlhodobo zvyšujeme dôraz na jazy-
kové vzdelávanie v štyroch svetových jazykoch. V rámci spolupráce s materskou školou zacho-
váme a podporíme existujúce oboznamovanie sa detí s cudzími jazykmi. V nižších ročníkoch 
chceme udržať rozšírené vyučovanie cudzích jazykov voľbou jazykového variantu i nepovinného 
predmetu a vo vyšších ročníkoch budeme náväzne pokračovať formou povinných predmetov. 
V novom školskom vzdelávacom programe rátame s posilňovaním výučby cudzích jazykov pod-
ľa záujmu rodičov a žiakov. Zavedieme ruský a francúzsky jazyk ako druhý povinný jazyk od 6. 
ročníka. Pre žiakov je tu aj možnosť vyučovania v súkromnej jazykovej škole priamo v budove 
školy. V spolupráci s British Council uskutočníme pre najnadanejších žiakov cambridgeské 
skúšky na získanie medzinárodného jazykového certifikátu. Najdôležitejšou úlohou je zabezpe-
čenie a stabilizácia kvalifikovaných pedagogických pracovníkov na vyučovanie cudzích jazykov. 
Pre posilnenie rozmanitosti foriem vyučovanie zriadime jazykové laboratórium s notebookmi 

a výukovým softvérom na cudzie jazyky. 
 
4. ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA 
 
 Pre zachovanie rovnováhy medzi rozumovou a telesnou výchovou budeme podporovať 
dlhodobé výborné aktivity školského športového strediska vo volejbale, športovej gymnastike 
a streľbe. Pre doplnenie športového vyžitia žiakov a posilnenie tradície rozšírime v školskom 
vzdelávacom programe  športovú streľbu a tanečnú športovú prípravu. Súčasťou nášho vy-

učovacieho procesu je aj dosahovanie pekných výsledkov v školských športových súťažiach po-
riadaných SAŠŠ. V záujme toho sa upriamime na vylepšenie športového areálu. Vybudujeme 
dve multifunkčné ihriská s umelým trávnikom a tartanom na doteraz existujúcom hádzanár-
skom ihrisku s dvoj doskočiskom pre skok do diaľky a šprintérskou dráhou. V zimných mesia-
coch podľa poveternostných podmienok naďalej umožníme žiakom korčuľovanie na vlastnom át-
riovom klzisku alebo ľadovej ploche v multifunkčnom ihrisku. V rámci rekreačného využitia veľ-
kých prestávok budeme pokračovať v sprístupňovaní športových aktivít ako sú streľba zo vzdu-
chovky, stolný tenis a basketbalová streľba. 
 
5. SPOLUPRÁCA S RODIČMI 
 
 Dobrá spolupráca s rodičmi sa musí niesť v troch rovinách. Hlavnou je dobrá in-
formovanosť rodičov o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Riešenie problémov, otá-
zok musí byť bezodkladné smerujúce k spokojnosti rodičov i školy. Podporou stále bude inter-
netová žiacka knižka. 
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 Materiálna rovina spolupráce musí prinášať transparentnosť a účelnosť pri využívaní fi-
nančnej pomoci zo strany rodičov. Ak budú rodičia presvedčení, že nákup učebných pomôcok a 
rozvoj materiálneho zabezpečenia prináša v konečnom dôsledku úžitok žiakom, potom aj ochota 
pomôcť bude ďaleko lepšia. 
 V rekreačnej oblasti sprístupníme rodičom a žiakom športové vyžitie v telocvični. Počas 
týždňa žiaci majú možnosť pod vedením rodičov, učiteľov i priateľov vykonávať mnohoraké zá-
ujmové aktivity. 
 
 
 
6. DOPLNKOVÉ AKTIVITY 
 
 Hlavnú profiláciu školy by sme radi podporovali podružnými činnosťami pre rozšírenie 
ponuky žiakom i rodičom. 
 Na konci kalendárnych rokov tradične usporiadame Vianočnú akadémiu a Vianočnú 
burzu pre rodičov a žiakov a Vianočnú kapustnicu pre zamestnancov školy i dôchodcov. Na 
konci školských rokov pre rodičov budú akadémie ku Dňu matiek a rozlúčka so školským rokom 
v prírode pre zamestnancov. 
 Pri propagovaní činnosti školy chceme naďalej pokračovať v tradičných skvelých akciách 
pre rodičov a verejnosť. Sú to Večer otvorených dverí v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl 
a športová akcia Výstup na K 30.  
 Aj Halloween je tradične príťažlivou aktivitou s netradičným zážitkovým poňatím vyučo-

vania. S ňou súvisí aj deň otvorených dverí pre rodičov. 
 Veľkému záujmu u detí v ŠKD sa teší Mini playback show, Šarkaniáda, Mini maratón, 
Deň na kolieskach  a mnohé iné, kde si môžu vyskúšať svoje športové, herecké či spevácke 
schopnosti.  
 V zimných mesiacoch, prípadne na konci školského roka chceme pokračovať v uspora-
dúvaní tradičných kurzov spoločenského tanca pre žiakov 8.- 9. ročníka za účelom esteticko-
výchovného pôsobenia na dorastajúcu mladú generáciu. 
 Pre utužovanie medziľudských vzťahov a priaznivej pracovnej atmosféry na pracovisku 
chceme pokračovať v tradícii poriadania školských plesov.  
 
7. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE 
 
 Podaním Projektu Štrukturálne fondy podopatrenim 3.1.1. Budovanie a rozvoj školskej in-
fraštruktúry sa snažíme o komplexnú renováciu budovy školy a jej vybavenia. Aj v prípade 
nezískania grantu ho postupne chceme realizovať aj keď pomalším tempom. 

Postupne i za pomoci rodičov maľujeme celý interiér školy. Udržiavame servis osobnej 
hygieny pre žiakov i pedagógov. Zrenovujeme a doplníme estetizáciu interiérov chodieb. Po-
stupne dokúpime nábytok do zborovne kancelárii i tried. V triedach i na chodbách vymeníme po-
škodené linoleum plávajúcou podlahou. 

  
 
 Škola si však chce budovať imidž hlavne kvalitným výchovno-vyučovacím procesom, ale 
aj ponukou takých činností, ktoré sú v Košiciach jedinečné a prinášajú úžitok škole i žiakom. Vý-
sledkom takého snaženia musia byť výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní, spokojnosť žia-
kov a hlavne rodičov. Ak sa to podarí, prinesie to zvýšený záujem o školu, pomoc rodičov škole 
a šírenie dobrého mena školy. 
 
 
 
V Košiciach 2.9.2008      Mgr. Pavel Horňák 
            riaditeľ školy 


