
 
Základná škola Košice, Kežmarská 30 

Certifikovaná spoločnosťou International Education Society 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRÁVA 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach 
za školský rok 2006/07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Košice 30. jún 2007 Mgr. Pavel Horňák 
           riaditeľ školy 

 



2  
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2006/07 
 

Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej sa-
mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 ods. 1 vy-
hlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsled-
koch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006-R 
k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej školy vypracovalo nasledujúcu správu. 

 

1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2007: 
 

• počet všetkých tried ZŠ spolu: 25 .................................. z toho  v 1. – 4. roč.: 12 .......................... 

               v 5. – 9. roč.: 13 .......................... 

• počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 587 .............................  z toho  v 1. – 4. roč.: 282 ........................ 

               v 5. – 9. roč.: 305 ........................ 

• 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: 236 .......................... 

• uviesť len počet integrovaných žiakov v bežných triedach:  12 ............................................................ 

• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ: 43 ....................... 

• počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 75 .......................................................................... 

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 55 697 ......... priemer na žiaka: 94,88 ........................... 

• z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 303 ............. priemer na žiaka: 0,52 ............................. 

• počet znížených známok zo správania:  2. stupňa: 10 ...... 3. stupňa: 2 ......  4. stupňa: 0 .................. 

• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 31 ............... pochvál riaditeľom školy: 60 .................... 

• počet prospievajúcich žiakov spolu: 565 ........................... neprospievajúcich spolu: 13 .................... 

• počet neklasifikovaných žiakov spolu: 9 ...........................  

• počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami: 149 .......  

• počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: fyzický stav: 35 .........  prepočítaný stav: 34,35 ............... 

• počet asistentov učiteľa v ZŠ: 0 ............................... počet vychovávateľov ŠKD: 8 ............................... 

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 1 ................................. 

 z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 1 .................................................. 

• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: fyzický stav: 6 ............  prepočítaný stav: 6 .................... 

 

mailto:zs@k30.sk
http://www.k30.sk
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Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2007  

• počet žiakov 9. ročníka: 64 ...................................................................................................................   

• počet prijatých na gymnáziá: 32 .......... na SOŠ: 24 ............ na SOU: 8 ............. na OU: 0 ................... 

• počet neumiestnených žiakov: 9. ročníka ZŠ: 0 .................  končiacich v nižších ročníkoch: 3 ............. 

 

Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.: 

• počet vydaných rozhodnutí o 
a) prijatí žiaka do školy: 104 ................................................................................................................. 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka: 17 ................................................................. 

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka: 2 ............................................... 

d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy: 0 .................................................................... 

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch: 8 .............................. 

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky: 2 ........................... 

g) uložení výchovných opatrení: 135 .................................................................................................... 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku: 12 ...................................................................................... 

i) povolení vykonať skúšku z vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy: 0 ... 

j) určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť po-

skytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení: 12 ...................................................................... 

 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 1 ....................................  

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie: 16 ....... uveďte názov vzdelávania 

a vzdelávacej inštitúcie: Moderný učiteľ – P-MAT, Etická výchova – MPC Prešov, ECDL – UPJŠ 

Košice, ESF – Bratislava, Psychológia – UJAK Praha, Etická – Nitra .............................................. 

c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia: 2 .......... uveďte názov podujatia 

a vzdelávacej inštitúcie:  FIT – MPC Trenčín ................................................................................... 

d) počet pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie organizované školským úradom: 0 .... uveďte ná-

zov vzdelávania : .............................................................................................................................. 

e) absolvoval už riaditeľ školy prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov ?      áno  

f) je zaradený riaditeľ školy do prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov ?     nie 

 

3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach: 
a) uveďte počet 1. miest s názvami súťaží v okresnom kole (nie mená žiakov): 47 ........................... 

Pytagoriáda, matematická, fyzikálna olympiáda, Európa v škole, Šaliansky Maťko, gymnastika, 

streľba, volejbal, stolný tenis, Kinderiáda, cezpoľný beh .................................................................. 

b) uveďte počet 1. miest s názvami súťaží v krajskom kole  (nie mená žiakov): 3 ............................. 

gymnastika, streľba ........................................................................................................................... 

c) uveďte počet 1. – 3. miest s názvami súťaží v celoslovenskom kole  (nie mená žiakov): 6........... 

 Pytagoriáda, Klokan, streľba, Kinderiáda .......................................................................................... 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 1 zlatý certifikát ..................... 

Genius Logicus ................................................................................................................................. 
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4. Údaje o aktivitách školy: 
a) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: International Education Society, Comenius, 

Moderný učiteľ, Škola budúcnosti, Vedecký inkubátor, eTwinning, Komparo, Otvorená škola, In-

fovek 

b) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: matematika, streľba, gymnastika, počítačová 

gramotnosť učiteľov i žiakov, športové súťaže, informatizácia školy a jej vybavenia, estetizácia 

školy, zapájanie sa do projektov, tvorba web stránky školy, spolupráca s rodičmi, ekonomika ško-

ly, dobré medziľudské vzťahy  

c) oblasti, v ktorých sú nedostatky: disciplína a záškoláctvo pár jednotlivcov, hospitačná činnosť 

d) počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov: 25 ...... počet žiakov v nich: 432 ......... 

e) uveďte školský rok, v ktorom bola naposledy vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou in-

špekciou a druh inšpekcie (informatívna, komplexná, tematická, následná) .................................... 

2004/05 informatívna - dozor nad Monitorom ................................................................................... 

 

5. Základné údaje - kontakty: 
   Meno telefón e-mail 
1. Riaditeľ Mgr. Pavel Horňák  789 88 18  hornakp@netkosice.sk 
2. ZRŠ I. stupeň Mgr. Zlatica Valentová  644 14 12 zlava@centrum.sk 
3. ZRŠ II. stupeň Mgr. Mária Koštialová 789 88 19 kostialka@centrum.sk 
4. hospodárka školy Danka Sabolová 642 51 91 lagune@centrum.sk 
5. výchovný poradca Mgr. Beáta Bardelčíková  bardelcikova@centrum.sk 

 
 
6. Údaje o Rade školy a poradných orgánoch: 
Rada školy: 
   Meno a priezvisko Poznámky 
1. Predseda: Matis Jozef, Ing. zástupca rodičov 
 Členovia Rady školy za:   

2. pedagogických zamestnancov Streitová Eva Podpredseda 
3.  Vargová Adriana, RNDr.  
4. ostatní zamestnanci školy Sabolová Dana Zapisovateľka 
5. Zástupcovia rodičov Habánová Ľudmila, Ing.  
6.  Nedoroščíková Mária  
7.  Valenčák Roman  
8. Zástupcovia zriaďovateľa Sarková Mária  
9.  Mutafov Pavol, PhDr.  
10.  Metzgerová Katarína  
11. Iná organizácia s VVČ Volková Taťjana, Mgr.  

 
MZ a PK školy:  

P.
č.

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie 
Predmetov Poznámky 

1. MZ 1.- 2. roč. PaedDr. Jana Poprocká   
2. MZ 3.- 4. roč. PaedDr. Alica Sokolská   
3. MZ ŠKD Daniela Bajerová   
4. PK M, F, CH, I RNDr. Dorota Černíková M, F, CH, I  
5. PK SJ Mgr. Anna Slejzáková SJ  
6. PK CJ Monika Boháčiková AJ, NJ  
7. PK D, Z, P Mgr. Jana Desiatniková D, Z, P  
8. PK VV, HV, EV, NV Mgr. Mária Dzianová VV, HV, EV, NV  
9. PK TV, TchV, OV Mgr. Soňa Roháčová TV, TchV, OV  

 

mailto:hornakp@netkosice.sk
mailto:zlava@centrum.sk
mailto:kostialka@centrum.sk
mailto:lagune@centrum.sk
mailto:bardelcikova@centrum.sk
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7. Štatistické údaje a profilácia školy: 
 

 spolu z toho: spolu z toho: 

školský rok: počet žiakov 1.-4. roč. 5.-9. roč. 

z toho  
dievčat % počet 

tried 1.-4. roč. 5.-9. roč. 
2002/2003 639 295 344 311 48,7 25 11 14 
2003/2004 636 292 344 310 48,7 25 11 14 
2004/2005 609 278 331 296 48,6 25 11 14 
2005/2006 575 278 297 284 49,4 25 12 13 
2006/2007 587 282 305 285 48,6 25 12 13 

 
Projektovaná kapacita školy:    18 tried; Počet elokovaných tried: 0 
Priemer žiakov na triedu celkom (2006/07): 23,5 
Priemer žiakov v ŠT (2006/07):   24,6 
Priemer žiakov na bežnú triedu (2006/07): 23,2 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2006:  86 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.06: 74          
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2007:  73 
Počet žiakov z iných obvodov:   404  z toho z obvodov mimo obce: 11 
 
Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2007: 

 
nižší 

ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu 
počet žiakov 0  0  0  2  1  64 67 

 
Profilácia školy: 
Škola je medzinárodne certifikovaná spoločnosťou IES so zameraním na rozšírené vyučovanie matema-
tiky (5.- 9.) a výuku digitálnej gramotnosti (1.- 9.). Školské športové strediská vo volejbale (5.- 9.), gym-
nastike (1.- 4.) a streľbe (2.- 9.). Tanečná disco (1.- 4.) a klasická príprava (1.- 4.). 
 
Zoznam učebných variantov využívaných v jednotlivých triedach za 06/07: 

R o č n í k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet  tried v ročníku 3 3 3 3 2 2 3 3 3 25 

Učebný variant           

so šport. prípravou           

matematiky 5.-9.     1 1 1 1 1 5 

cudzie jazyky 1.-9.           

cudzie jazyky 3.-9.           

cudzie jazyky 5.-9.           

Výtvarná výchova 1.-9.           

Hudobná výchova 1.-9.           

technická výchova 5.-9.           

Variant 1 (základný) 3 3        6 

Variant 3 (jazykový)   3 3      6 

Variant 2     1 1 2 2 2 8 
 
Nepovinné predmety  

 
 
 
 
 
 

ročník predmet 
1. – 2. anglický jazyk 
3. – 4. Francúzsky jazyk 
2. – 4. pohybová príprava 
1. – 4. práca s počítačom 

ročník predmet 
5. - 9. cvičenia z matematiky 
5. - 6. francúzsky jazyk 
5. - 8. pohybová príprava 
5. - 6. práca s počítačom 
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Rozširujúce hodiny 
učebný variant trieda predmet 
Variant 2 7.B PP 
Variant 2 8.B PP 
Variant 2 8.C PP 
Variant 2 9.B PP 
Variant 2 9.C PP 

 
Počet integrovaných žiakov k 30.6.2007 

 0. 
roč. 

1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. 
roč. 

4. 
roč. 

5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. Spolu 

počet integrova-
ných žiakov     1  5 4 2  12 

počet špeciál-
nych tried / po-
čet žiakov 

           

% zo všetkých 
žiakov školy - - - - - - - - - - 2,04 

 

druh postihu integr. Žia-
kov a v ŠT 

Sluchový 
postih   

522 
Zrakový po-
stih         523 

Narušená 
komunikácia 

524 
Telesný po-

stih          525 
Vývinové 

poruchy uč. 
529 

Spolu 

počet žiakov     12 12 
 
Školský klub detí a krúžky pri ŠKD               Počet krúžkov v škole (okrem 
ŠKD) 

Školský 
rok: 

po
če

t ž
ia

ko
v 

po
če

t o
dd

el
en

í 

pr
ie

m
er

 

po
če
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rú
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 Š
K

D
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če

t ž
ia

ko
v 

ŠK
D

  
 v

 k
rú

žk
oc

h 

%
 z

ap
oj

en
ia

 

po
če

t z
am

es
tn

an
co

v 
pr

ep
oč

íta
ný

 s
ta

v 
po

če
t z

am
es

tn
an

co
v 

fy
zi

ck
ý 

st
av

 

2004/2005 192 7 27,4 0 0 0 7 7 
2005/2006 205 7 29,3 0 0 0 6,4 7 
2006/2007 236 8 29,5 0 0 0 7,7 8 

 
8. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy: 
Pracovný pomer 
Ku koncu školského roka ukončilo pracovný pomer  2 pedagogickí a 0 nepedag. zamestnanci. 
 
Kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
počet študujúcich pedagó-
gov:   

špecial. inovačné štúdium  
špecial. kvalifik. štúdium  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické 3 

 
Riadiaci zamestnanci: 

štúdium PVVPZ ukončené  prebieha začiatok ukončenie zarade-
ný prihláška od 

RŠ ano nie 5.9.1999 6.6.2001 nie  
ZRŠ 2.st. nie áno 1.9.2006 30.6.2008 áno 2003 
ZRŠ 1.st. nie nie   nie 2004 

 
  

po
če

t k
rú

ž-
ko

v 
po

če
t ž

ia
ko

v 
na

vš
te

vu
jú

ci
ch

 
kr

úž
ok

 

%
 z

ap
oj

en
ia

 ž
ia

-
ko

v 

1.- 4. ročník 13 237 84,0 
5.- 9. ročník 12 195 63,9 
ŠSZČ 0 0 0 
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9. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy: 
správni zamestnanci   Ak DPP, dohoda 

  fyzický poč. prepoč. Poč. 
Prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda Pracovný pomer 
ukončený k 

vedúca hospodárskeho úseku        1 1 TPP  
administratívny zamestnanec     
Školník 1 1 TPP  
Strojník     
Upratovačky 4 4 TPP  
Kurič     
Technik     
Špeciálny pedagóg     
správca siete, serveru,...     
iné ( uveďte)     
spolu: 6 6   

 
§ aktivačné práce: áno – počet: 4 
§ absolventská prax: áno – počet: 6 

 
10. Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti: 

P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1. Memoriál Ivana Bobera priateľov, spoluž., kolegov 3. roč. volejbalového turnaja 

2. Večer otvorených dverí Rodičov, žiakov, MŠ v rámci 5. EDRaŠ 

3. Mestská strelecká liga žiakov Košíc 4 kolá a finále 

4. Jadžent Košice – Srbsko učiteľov TV a žiakov Košíc medzinárodné stretnutie 

5. Deň otvorených dverí rodičov a deti MŠ kultúrno-športové dopolud-
nie 

6. 40 rokov ZŠ Kežmarská 30 býv. pedag., rodičov, žiakov 5 samostatných podujatí 

7. Deň detí Ivana Bobera žiačky volejbalistky  3. roč. volejbalového turnaja 

8. Druhovýstup na K30 rodičov, žiakov a deti MŠ 2. roč. športového dopolud-
nia 

 
11. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika: 
Krátkodobé projekty (do 2 rokov)   Dlhodobé projekty (nad 2 roky) 

Názov projektu Obdobie Názov projektu obdobie 

Deň narcisov IV.2007 Certifikácia IES od 2005 

Komparo V.2007 Infovek - zavádzanie IKT od 2001 

Moderný učiteľ II. – VI.2007 eTwinning od 2006 

  Comenius príprava 2006 – 2007 

  Vedecký inkubátor 2006 – 2009 

  Internetová žiacka knižka od 2005 

  Počítačová gramotnosť od 2002 
 
V školskom roku 2006/07 počet zaslaných / počet vybratých projektov / finančný zisk pre školu: 

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

1. Otvorená škola 2007 ešte nevieme  

2. Comenius ešte nevieme  

3. Vedecký inkubátor áno 47 500.- Sk 
12. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
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Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom: 
2.polrok 2006/07 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ priem. 
prospech Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

počet % Počet % počet %  
1.-4. 

ročník 12 282 277 98,23 1 0,35 4 1,42 1,43 

5.-9. 
ročník 13 305 288 94,43 12 3,93 5 1,64 2,07 

1.-9. 
ročník 25 587 565 96,26 13 2,21 9 1,53 1,89 

 
2.polrok 2005/06 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ priem. 
prospech Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

počet % Počet % Počet %  
1.-4. 

ročník 12 278 276 99,3 1 0,35 1 0,35 1,35 

5.-9. 
ročník 13 297 289 97,3 4 1,35 4 1,35 1,87 

1.-9. 
ročník 25 575 565 98,3 5 0,85 5 0,85 1,74 

 
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  

celkový prospech 
Predmet 

I.stupeň II.stupeň 
Slovenský jazyk a literatúra 1,51 2,36 
matematika 1,47 2,31 
prírodoveda – prírodopis 1,35 1,95 
Vlastiveda – zemepis 1,32 2,04 
prvouka – dejepis 1,19 2,00 
Fyzika  2,21 
Chémia  1,91 
anglický jazyk 1,52 2,09 
nemecký jazyk  2,70 
hudobná výchova  1,12 
Celkový prospech        1,89 1,43 2,07 
   
Výsledky MONITORU Známka úspešnosť v % 
matematika 2,19 70,06 
slovenský jazyk 2,36 68,69 

 
Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom 

 I.stupeň % II.stupe
ň % spolu za ZŠ 

počet / % 
predch. šk.rok za 

ZŠ počet / % 
Správanie 2. stupeň 0 0,0 4 1,3 4 / 0,68 4 / 0,70 

Správanie 3. stupeň 1 0,4 1 0,3 2 / 0,34 3 / 0,52 

Správanie 4. stupeň 0 0,0 0 0,0 0 / 0,00 2 / 0,35 

Riaditeľské pochvaly 11 3,9 12 3,9 23 / 3,9 32 / 5,6 

Riaditeľské pokarhania 1 0,4 2 0,7 3 / 0,5 5 / 0,9 
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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 11 539 40,92 13 187 43,24 42,12 38,7 
spolu II. Polrok 14 482 51,35 16 489 54,06 52,76 48,5 
spolu za rok 26 021 92,27 29 676 97,30 94,88 87,2 
ospravedlnených / rok 25 833 91,61 29 561 96,92 94,37 85,9 
neospravedl. / rok 188 0,67 115 0,38 0,52 1,32 

 
13. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

(Rozbor technicko-hospodárskeho zabezpečenia prevádzky školy)  
- Využitie priestorov školy: V 18 triednej budove školy máme 25 tried a 8 oddelení ŠKD. Teda je 

plne využitý priestor vrátane svojpomocne dobudovaných učební. Vybudovali sme vlastnú strel-
nicu a učebňu cudzích jazykov. Plne využívame vonkajšie svojpomocne dobudované hádzanár-
ske a basketbalové ihrisko. V zimnom období máme vlastné klzisko. 

- Využívanie výpočtovej techniky na škole: Škola má dve počítačové učebne a dve multimediálne 
učebne. Počítače sú vo všetkých kabinetoch, zborovni a kanceláriách. Spolu 1 notebook a 49 
počítačov s internetom pripojeným optickou sieťou. Využívanie PC učební pre výučbu takmer vo 
všetkých predmetoch vo všetkých ročníkoch. 

- Zabezpečenia výučby učebnými pomôckami: Postupná výmena novými počítačmi, máme inovo-
vaný eBeam systém, tri dataprojektory, štyri biele keramické tabule, dostatok športového materiá-
lu, nákup nových učebníc AJ v sume 14 000.- Sk. 

- Čo sa nové vytvorilo, opravilo, havárie: Výmena plastových okien v časti budovy (350 000.- Sk), 
učebňa cudzích jazykov s novým nábytkom (30 000.- Sk), ozvučením, bielou keramickou tabuľou 
(10 000.- Sk), bufet v átriu, svojpomocné vymaľovanie ďalších priestorov školy s príspevkom ro-
dičov, vymaľovanie plota. 

  
14. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 
 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka 
(normatív v tis.) 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojenú s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žia-

kovi vyživovaciu povinnosť. 

Rok 
Výška 

normatívu 
 MŠ SR 

Skutočné čerpanie / % (2006) 
Pridelený rozpočet / % (2007) rok 2006 1.-6. mesiac 2007 

2006  13 257 13 415 / 101,2% 303   

2007 15 707 14 084 / 89,67%  238 

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

nančných aktivít: Sumy 150 080,- Sk v roku 2006 a 225 120.- Sk v roku 2007 boli použité na od-
meny pedagógom a materiálové vybavenie. 

- Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:  
a) Prostriedky z príjmov za prenájom a príspevky ŠKD vo výške 261 528,- Sk boli použité vo 

výške 105 323.- Sk na mzdy a odvody ŠKD a 105 500.- Sk na energie a učebné pomôcky. 
b) Grant vo výške 47 500.- Sk bol použitý na učebné pomôcky a pomocný materiál. 
c) Sponzorské prostriedky vo výške 16 000,- Sk boli použité na oslavy 40. výročia (prenájom 

priestorov CVČ, Thália, osvetlenie, ozvučenie miestnosti, poštovné). 
- Záväzky za roky 2005, 2006, 2007 sme nemali žiadne. 

 
15. Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy: 

- Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie ich plnenia:  
1. Skvalitňovanie rozšíreného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov – bolo splne-

né k spokojnosti s nadpriemerným výsledkom v Monitore i Kompare a výbornými výsledkami v matema-
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tických súťažiach. Najhodnotnejšie bolo na Majstrovstvách Slovenska 1. miesto v Klokanovi, 3. miesto na 
Pytagoriáde a zlatý certifikát v medzinárodnej súťaži Genius logicus. 
 2. Výučba počítačovej gramotnosti – splnené k spokojnosti výborným materiálnym zabezpečením 
výuky, 100 %-nou preškolenosťou pedagógov, úspešnosťou v projektoch Moderný učiteľ, Vedecký inku-
bátor, preškolením k novému eBeam systému, realizáciou vzdelávania žiakov od 1. ročníka a multi-
mediálnou výukou takmer všetkých predmetov. 
 3. Výučba cudzích jazykov – realizovaná podľa plánu ale aj formou záujmových krúžkov. Vybu-
dovali sme novú jazykovú učebňu s keramickou bielou tabuľou, ozvučením a gramatickými tabuľami na 
stenách. 
 4. Podpora športovej prípravy – bola v každom smere, výsledkom čoho sú výborné úspechy 
v rozmanitých súťažiach, v gymnastike postup a v streľbe 3. miesto na Majstrovstvá Slovenska. Opätov-
ne sme organizovali Mestskú streleckú ligu a maximálne využívali vlastnú strelnicu. 
 5. Budovanie dobrej spolupráce s rodičmi – uskutočňovalo sa k obojstrannej spokojnosti, infor-
movanosť zlepšila internetová žiacka knižka, Večer otvorených dverí. Zrealizovali sme aj Druhovýstup na 
K30 a získali finančnú podporu 223 000.- Sk. 

- Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: vyučovacie hodiny a prestávky vrátane 
prestávok na obed boli striktne dodržané, žiaci využívali na relax átrium i strelnicu počas veľkých 
prestávok.  

- Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: matematika, streľba, gymnastika, počítačová 
gramotnosť učiteľov i žiakov, športové súťaže, informatizácia školy a jej vybavenia, estetizácia 
školy, zapájanie sa do projektov, tvorba web stránky školy, spolupráca s rodičmi, ekonomika ško-
ly, dobré medziľudské vzťahy. 

- Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: disciplína a záško-
láctvo pár jednotlivcov, hospitačná činnosť. 

- Výsledky úspešnosti školy pri súťažiach sú spracované v tabuľkovej prílohe. 
 

16. Spolupráca s rodičmi a organizáciami: 
- Poskytovanie služieb žiakom a rodičom sa uskutočňovalo formou školského klubu detí, interneto-

vého klubu, internetovej žiackej knižky, Večera otvorených dverí, Druhovýstupu na K30. 
- Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré 

sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú bol na výbornej úrovni hlavne s CVČ Domino a ro-
dičovským združením. Získali sme finančné dary od MČ Košice Západ a iných sponzorov. Tak-
mer každý žiak sa zúčastňoval na voľnočasových aktivít školy. Rodičia vo veľkom počte chodili 
na akadémie a podujatia poriadané školou. Obzvlášť úspešnou bola akadémia k 40 výročiu otvo-
renia školy. 

 
17. Záver: 

Škola ukončila jubilejný 40. rok svojho účinkovania s osvedčenou profiláciou školy. Celkovo to bol 
úspešný rok zavŕšený dobrým priemerom školy (1,89), úspešným výsledkom v Monitore i Kompare a 
množstvom získaných ocenení na súťažiach a predmetových olympiádach. Až na pár jednotlivcov bolo 
správanie a dochádzka v poriadku. Spokojnosť vládla aj s materiálnym zabezpečením učebnými pomôc-
kami, IKT a úspešnosťou v projektoch. Opäť sa vylepšila celková estetika interiéru aj exteréru školy. 

V tomto školskom roku ukončili pracovný pomer Mgr. Katarína Nickelová a Mgr. Slávka Oravczo-
vá. Zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Zlatica Valentová sa rozhodla ukončiť svoje funkčné pôsobenie. Chcel 
by som sa im všetkým poďakovať za spoľahlivú a tvorivú práca. Ďakujem všetkým pedagogickým 
i nepedagogickým pracovníkom za dobre odvedenú prácu a podiel na dobrom zviditeľňovaní školy. 
 
Dátum a čas hodnotiacej porady: 2.7.2007 o 16.00 hod.  
 
 
 
 
Dátum: 30.6.2007       Mgr. Pavel Horňák 
              riaditeľ školy 
 



 
Príloha č. 1  - Výsledky úspešnosti školy pri súťažiach – počty medailových umiestnení 
 

Okresné kolo Regionálne (celomest.) kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo Názov súťaže 
1. m. 2. m. 3. m. 1. m. 2. m. 3. m. 1. m. 2. m. 3. m. 1. m. 2. m. 3. m. 

Celkové hodnotenie škôl v okr.   1          
Mladý génius          1   
Klokan          1   
Pytagoriáda 4 3 1         1 
Matematická olympiáda 1 1           
Fyzikálna olympiáda 1 1           
Slávik Slovenska   1          
Šaliansky Maťko 2            
Európa v škole 1 1           
Abeceda     1        
Gymnastický štvorboj 3 5     1 1     
Volejbal 1     1   1    
Basketbal   1          
Futbal   1          
Atletika 2  2     5     
Stolný tenis  1 1 1 3 2       
Florbal   1          
Triatlon  3 2          
Kinderiáda    2  3    1 1 1 
Streľba zo vzduchovky 7 3 3 4 7 3 2 1 2   1 
Strelecká liga ZŠ    18 9 4       
Spolu umiestnení 22 18 14 25 20 13 3 7 3 3 1 3 
Spolu v kole 54 58 12 7 
 


