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Titul, meno riaditeľa školy :  Mgr. Pavel Horňák 

Názov školy a adresa školy :  Základná škola, Kežmarská 30, 040 11 Košice  

Telefón : 642 51 91   fax : 789 88 18  e-mail : zs@k30.sk  

Webová stránka školy :  www.k30.sk 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 
za školský rok 2008-2009 

 
1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2009 : 

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

               v 5. – 9. roč. : 13  

• počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 544    z toho v 1. – 4. roč. : 267 

               v 5. – 9. roč. : 277 

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

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

• zvlášť uviesť počet špecializovaných tried : 0   v nich počet žiakov : 0 

• počet oddelení ŠKD : 10      v nich počet žiakov : 210 

• počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 27 

• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 3 

• počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ : neuvádzam 

• počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : neuvádzam 

• počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ : 79 

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 50 431  priemer na žiaka : 92,7  

• z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 290  priemer na žiaka : 0,53 

• počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : 11  3. stupňa : 4  4. stupňa : 1 

• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy : 3   pochvál riaditeľom školy : 26 

• počet prospievajúcich žiakov spolu : 533   neprospievajúcich spolu : 2 

• počet neklasifikovaných žiakov spolu : 9  

• počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 43 

• počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 35      prepočítaný stav : 33,1 

• počet asistentov učiteľa v ZŠ : 0   počet vychovávateľov ŠKD : 10 

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1 

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 1 

mailto:zs@k30.sk
http://www.k30.sk
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• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav : 8       prepočítaný stav : 7,2 

 
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2009  
• počet žiakov 9. ročníka : 62  z nich neumiestnených : 0 
• počet prijatých - na gymnáziá : 21 na SOŠ : 41 
• počet končiacich v nižších ročníkoch : 8  z nich neumiestnených : 1  
 
 
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 : 58 
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka : 6 

c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka : 1  
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy : 0 

e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : 3 
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : 10 

g) uložení výchovných opatrení : 29 
h) povolení vykonať komisionálnu skúšku : 2 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých 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 : 1  

k) individuálnom vzdelávaní žiaka : 0 
l) vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhla-

som zastupiteľského úradu iného štátu : 0 
m) individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí : 0 

n) umožnení štúdia podľa individuálneho učebného plánu : 0 

 
2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0 

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : 8               
názov vzdelávania a vzdelávacej inštitúcie : 

ukončenie 5 ročného vysokoškolského štúdia ekonómie, VŠE Bratislava 
ukončenie 1. ročníka magisterského štúdia andragogiky, poradenskej psychológie, UJAK Praha 

špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky, MPC Prešov 
2. kvalifikačná skúška, MPC Prešov 

vzdelávanie učiteľov I. stupňa v oblasti cudzích jazykov, MPC Prešov 
úvod do cabri geometrie, MPC Prešov 

semináre OUP pre AJ, Oxford University Press 
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c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia : 8                 
názov podujatia a vzdelávacej inštitúcie :   
pracovný workshop v Cerne, PF UPJŠ Košice 

seminár náboženskej výchovy, MPC Prešov 
prednášky klubu učiteľov geografie, PF UPJŠ Košice 

seminár k syndrómu ADHD, CPPP Košice 
workshop k populárnej hudbe, MPC Prešov 

tvorba testov, monitorovanie, MPC Prešov 
d) počet pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie organizované školským úradom : 34               

názov vzdelávania: metodický deň 
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 v okresnom kole : 13 názvy súťaží (nie mená žiakov) : 

matematická olympiáda, pytagoriáda, gymnastický štvorboj, streľba zo vzduchovky 
b) uveďte počet 1. miest v regionálnom kole : 24 názvy súťaží (nie mená žiakov) :  

prezentácia na PC, spev bez hraníc, streľba zo vzduchovky, beh Terasy 
c) uveďte počet 1. miest v krajskom kole : 3  názvy súťaží (nie mená žiakov) :  

gymnastický štvorboj, streľba zo vzduchovky 
d) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 2   názvy súťaží (nie mená žiakov) :  

majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji, Maks, veľká matematická súťaž. 
e) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: názvy súťaží (nie mená žia-

kov) 
 
4. Údaje o aktivitách školy : 

a) schválené projekty, do ktorých je škola zapojená : 

Regionálny operačný program, 1.1. Infraštruktúra vzdelávania 
Operačný program Vzdelávanie,  Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 
Operačný program Vzdelávanie, Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ v predmete informatika 
Operačný program Vzdelávanie, Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ v predmete anglický jazyk 
Projekt Dátového centra Ministerstva školstva 
Projekt 40UP 
Projekt Notebook pre každého žiaka 
Projekt SIPS – Vedecký inkubátor, SAV 
Microsoft IT Academy 
Microsoft PiL School Agreement 
Virtuálna knižnica 
 

 Projekty, ktoré sme vypracovali, ale neboli doteraz schválené: 
Psychosociálne zručnosti pubescentov, SAV 
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b) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

počítačová gramotnosť pedagógov i žiakov, matematika, streľba, gymnastika, športové súťaže, 
informatizácia školy a jej vybavenia, využívanie IKT v predmetoch, estetizácia školy, zapájanie 
sa do projektov, tvorba web stránky školy, spolupráca s rodičmi, ekonomika školy, dobré me-
dziľudské vzťahy 

c) oblasti, v ktorých sú nedostatky :  
disciplína a záškoláctvo pár jednotlivcov, hospitačná činnosť, zastarané niektoré technické vy-
bavenie učební a učebných pomôcok  

d) počet záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov : 23  počet žiakov v nich : 368 

e) uveďte druh inšpekcie (informatívna, komplexná, tematická, následná), vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v školskom roku 2008-2009 : 

f) pripomienky a návrhy k činnosti Krajského školského úradu v Košiciach :  

 
 
 
 
V Košiciach dňa 1.7.2009  
 
   
Správu vypracoval: Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy  
 
Kontakt : 055 789 88 18     
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 
za školský rok 2008-2009 

 
Základné údaje k 30.6.2009 
Vedenie školy: 
P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

1 riaditeľ Mgr. Pavel Horňák - - 
2 ZRŠ Mgr. Mária Koštialová Mgr. Beáta Bardelčíková - 
3 hospodárka školy Dana Sabolová - - 
4 vedúca ŠKD Daniela Bajerová - - 
5 vedúca ŠSZČ - - - 
6 výchovný poradca Bc. Monika Boháčiková - - 
7 vedúca ŠJ - - - 

 
Údaje o rade školy a poradných orgánoch  
Rada školy: 
 
Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: 29.3.2008 / 28.3.2012 
 
Členovia rady školy: 

  Meno a priezvisko Kontakt na predsedu 
( mail, telefón) 

 Predseda: Ing. Jozef Matis jmatis@centrum.sk 

 Členovia Rady školy za:   

1 pedagogický zamestnanec Eva Streitová - 

2 pedagogický zamestnanec RNDr. Adriana Vargová - 

3 ostatní zamestnanci školy Dana Sabolová - 

4 zástupca rodičov Ing. Jozef Matis - 

5 zástupca rodičov Ing. Martin Mražik - 

6 zástupca rodičov Ing. Roman Valenčák - 

7 zástupca rodičov Mgr. Katarína Borovská - 

8 zástupca zriaďovateľa Katarína Metzgerová - 

9 zástupca zriaďovateľa PhDr. Pavol Mutafov - 

10 zástupca zriaďovateľa Mária Sarková - 

11 zástupca zriaďovateľa Mgr. Taťjana Volková - 
 
MZ a PK školy:  

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci zastúpenie           
predmetov poznámky 

1. MZ 1. – 2. roč. Mgr. Henrieta Halásová 1. – 2. roč.  

2. MZ 3. – 4. roč. PaedDr. Jana Poprocká 3. – 4. roč.  

3. MZ ŠKD Eva Streitová   

4. PK Jazyk a komunikácia Mgr. Anna Slejzáková SJL, ANJ,   

mailto:jmatis@centrum.sk
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5. PK Matematika a práca s 
informáciami RNDr. Jana Micheľová MAT, INF  

6. PK Človek a príroda RNDr. Dorota Černíková FYZ, CHEM, PRI  

7. PK Človek a spoločnosť Mgr. Jana Desiatniková DEJ, ZEM, OBV  

8. PK Človek a hodnoty 
a Človek a svet práce PaedDr. Terézia Žigová ETV, NAV, TECHV  

9. PK Umenie a kultúra 
a Zdravie a pohyb Mgr. Mária Dzianová HUV, VYV, TEV,   

 
Členovia odborných komisií pri CVČ Domino: 
(garanti odbornej, obsahovej i organizač. stránky okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží)  

P
.č

. 

Komisia pre: Meno: Funkcia: poznámky 

1. Matematická olympiáda, 
Pytagoriáda RNDr. Dorota Černíková predseda  

2. Geografická olympiáda Mgr. Erika Jurášová člen  

3. Geografická olympiáda Mgr. Mária Koštialová člen  

4. Fyzikálna olympiáda Mgr. Viera Kyseľová predseda  

5. Európa v škole Mgr. Beáta Bardelčíková člen  

6. Hviezdoslavov Kubín Mgr. Anna Slejzáková člen  

 
Štatistické údaje školy  
Projektovaná kapacita školy: 18 tried;   Počet alokovaných tried: 0 

 
Počet žiakov školy z iných obvodov spolu: 393, z toho z obvodov mimo obce: 20  
Priemerný počet žiakov na triedu (2008/09):   21,76 
Počet zapísaných prvákov po zápise 15.2.2008:  69 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2008:  64 
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:    0 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009:   44 
 
Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2009 
 
 nižší roč. 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu 

počet žiakov  1   7 62 70 
 
Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G: 

šk. rok 

počet všet-
kých  žiakov 

4. roč. 

počet žiakov 4. roč., 
ktorí odišli na 8 roč-

né G 
 
 

počet všetkých 
 žiakov 8. roč. 

počet žiakov 8. roč., ktorí 
odišli na bilingv. gym. 

2007/08 62 15  66 4 

 spolu z toho: z toho  
dievčat % 

spolu z toho: 

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

5.- 9. 
roč. počet tried 1.- 4. 

roč. 
5.- 9. 
roč. 

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 
2007/2008 575 272 303 276 48,0 26 12 14 
2008/2009 544 267 277 256 47,1 25 12 13 
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šk. rok 

počet všet-
kých  žiakov 

5. roč. 

počet žiakov 5. roč., 
ktorí odišli na 8 roč-

né G 
 
 

počet všetkých 
 žiakov 8. roč. 

počet žiakov 8. roč., ktorí 
odišli na bilingv. gym. 

2008/09 47 0  53 6 

 
Zoznam učebných variantov využívaných v jednotlivých triedach za 2008/09: 

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 3 2 3 3 25 

Učebný variant           

ŠkVP 3    2     5 

matematiky 5.-9.      1 1 1 1 4 

Variant  1 (základný)  3        3 

Variant  3 (jazykový)   3 3      6 

Variant  2      2 1 2 2 7 
 
Nepovinné predmety 

 
Rozširujúce hodiny 
učebný variant Trieda predmet 
 Variant 2 7.B  Práca s počítačom 
 Variant 2 8.B, 8.C  Práca s počítačom 
 Variant 2 9.B, 9.C  Práca s počítačom 
 
Názvy nových vyučovacích predmetov v ŠkVP: 
P.č. 1. ročník 5. ročník P.č. 1. ročník 5. ročník 
1.  Prírodné krajiny 4. Z rozprávky do rozprávky  
2.  Zábavná matematika 5. Hravá angličtina  
3.  Presné očko    

 
Stručné hodnotenie 1. roka existencie 
klady: 
- zlepšuje sa kvalita vzdelávania 
- rozvíja sa samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť 
- zlepšuje sa ich použiteľnosť pre život 
- prepájajú sa osvojené primárne poznatky a získané vedomosti a zručnosti 
- vzniká väčší priestor na precvičenie učiva 
zápory: 
- chýbajú učebnice, pôvodné nekorešpondujú s obsahom vzdelávania podľa ŠkVP 
 
Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2009 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 integ-
rovaných 
žiakov 

   1 2 1 3  6 3 16 

% zo všetkých 
žiakov školy - - - - - - - - - - 2,94 
 

ročník predmet 
6.- 9. Cvičenia z matematiky 
6.- 9. Pohybová príprava 
6.- 7. Práca s počítačom 

ročník predmet 
2. Anglický jazyk 

2.- 4. Pohybová príprava 
2.- 4. Práca s počítačom 
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Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:      

 
Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 
Pracovný pomer  

• Ku koncu školského roka ukončilo pracovný pomer 5 pedag. zam. a 1 neped. zamestnanec. 
 

Kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov: 
spolu počet pedagógov  - študujúcich:   

špecial. kvalifik. štúdium 1 
vysokoškolské pedagogické 3 
vysokoškolské nepedagogické 1 
 
Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 
  

ukončené  
v roku   prebieha začiatok ukončenie zaradený 

má podanú 
prihlášku  
od roku 

RŠ 2001 nie 5.9.1999 6.6.2001 nie  
ZRŠ 2. st. 2008 nie 1.9.2006 30.6.2008 nie  
ZRŠ 1. st. 2001 nie 5.9.1999 6.6.2001 nie  

 
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  
školník 1 1 TPP  
upratovačky 4 4 TPP  
správca siete, serveru 1 0,19 dohoda 30.6.2009 
spolu: 7 6,19   

 
Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti (v prípade potreby doplňte riadky) 
P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1. Otvorenie multifunkčného ihriska žiakov, verejnosť za účasti premiéra vlády 

2. Šarkaniáda žiakov, rodičov  

3. Memoriál Ivana Bobera priateľov, spoluž., kolegov 5. roč. volejbalového turnaja 

školský rok: 

po
če

t ž
ia

ko
v 

po
če

t o
dd

el
en

í 

pr
ie

m
er

 

po
če

t k
rú

žk
ov

 Š
K

D
 

po
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
 

st
av

 

po
če

t z
am

es
tn

an
-

co
v 

fy
zi

ck
ý 

st
av

 

2006/2007 236 8 29,5 0 0 0 7,7 8 
2007/2008 236 8 29,5 0 0 0 7,7 8 
2008/2009 224 10 22,4 4 57 0,25 8,64 10 

Počet krúžkov v škole                    
(okrem ŠKD):  
  

počet krúž-
kov 

počet žiakov na-
vštevujúcich krú-

žok 
% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník 7 117 43,8 
5.-9. ročník 12 194 70,0 
Spolu 19 311 57,2 
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4. Návšteva Európskeho parlamentu riaditeľov  

5. Konferencia Učíme pre život pedagógov Slovenska  

6. Roadshow Microsoft pedagógov Košíc  

7. Žiacka vedecká konferencia SIPS žiakov, rodičov  

8. Minimaratón žiakov, rodičov  

9. Večer otvorených dverí rodičov, žiakov, MŠ v rámci 7. EDRaŠ 

10. Mestská strelecká liga žiakov Košíc 4 kolá a finále 

11. Klub Moderných učiteľov pedagógov Košíc viacero stretnutí 

12. Mini playback show žiakov, rodičov  

13. Pod vianočným stromčekom obyvateľov Košíc  

14. Vianočná burza rodičov, žiakov predaj výrobkov detí 

15. Vianočná akadémia rodičov, žiakov  

16. Metodický deň pedagógov Košíc  

17. 9. reprezentačný ples rodičov, pedagógov s TŠ Poprocký  

18. ŠKD má talent žiakov, rodičov na spôsob televíznej súťaže 

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

20. Deň Zeme, Vrchnakománia žiakov Košíc súťaž   

21. Envidom žiakov Košíc súťaž   

22. Deň narcisov žiakov, rodičov, onko zbierka pre onko deti 

23. Valpurgina noc Žiakov  

24. Konferencia IKT a inovácie vo vzd. pedagógov Košíc prezentácia riaditeľom školy 

25. Deň detí Ivana Bobera žiačky volejbalistky  5. roč. volejbalového turnaja 

26. Štvrtý výstup na K30 rodičov, žiakov a deti MŠ 4. roč. športového dopolud. 
 
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika 
Krátkodobé projekty  ( do 2 rokov) 

Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie 

Premena tradičnej školy na modernú P-Mat, Edea 2008-2009 

Projekt 40UP - vzdelávanie po štyridsiatke P-Mat, Microsoft 2008-2009 

Microsoft IT Academy Microsoft 2008-2009 

Kvalitné vzdelávanie = kvalitné služby ESF 2009-2010 
 
Dlhodobé projekty  ( nad 2 roky) 

Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie 
Regionálny operačný program, 1.1. Infraštruktúra 
vzdelávania, (rekonštrukcia celej školy) ESF 2008 – 2010 

Operačný program Vzdelávanie, Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na základných školách ESF 2009 – 2011 

Operačný program Vzdelávanie, Ďalšie vzdelá-
vanie učiteľov ZŠ v predmete informatika ESF 2009 – 2011 

Operačný program Vzdelávanie, Ďalšie vzdelá-
vanie učiteľov ZŠ v predmete anglický jazyk ESF 2009 – 2011 

Dátové centrum Ministerstva ľkolstva MŠ SR 2009 - 2011 

Projekt SIPS, Vedecký inkubátor ESF 2007 - 2009 
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Microsoft PiL School Agreement Microsoft 2009 -  

Virtuálna knižnica Komenský, Education service 2009 - 

Notebook pre každého žiaka Microsoft 2009 - 2013 
 
V školskom roku 2008/09 počet vybratých (úspešných) projektov / finančný zisk pre školu: 
P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

1. Regionálny operačný program,     
rekonštrukcia školy áno 1 323 840 € 

2. SIPS Vedecký inkubátor áno 1 583 € 

3. Notebook pre každého žiaka áno 4 426 € 
 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:  
 
2008/09  2. polrok 
Prospeli s vy-
znamenaním 

Prospeli veľmi 
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Spolu 

312 83 138 2 9 544 

 
2008/09  2. polrok 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ 
priem. 

prospech 

počet % počet % počet %  

1.-4. 

ročník 
12 267 262 98,1 0 0 5 1,9 1,35 

5.-9. 

ročník 
13 277 273 98,6 0 0 4 1,4 1,94 

1.-9. roč-
ník 25 544 533 98,0 2 0,4 9 1,7 1,78 

 
2007/08    2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIKOVANÍ 
priem. 

prospech 
počet % počet % počet %  

1.-4. 

ročník 
12 272 268 98,5 0 0,00 4 1,47 1,34 

5.-9. 

ročník 
14 303 299 98,7 1 0,33 3 1,00 1,98 

1.-9. roč-
ník 26 575 567 98,6 1 0,17 7 1,22 1,81 

 
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  

predmet celkový prospech 
I. stupeň II. stupeň 

slovenský jazyk a literatúra 1,40 2,35 
matematika 1,39 2,26 
prírodoveda - prírodopis 1,26 1,89 
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vlastiveda - zemepis 1,22 2,04 
dejepis 1,32 1,79 
fyzika  2,29 
chémia  1,93 
anglický jazyk 1,47 2,11 
občianska výchova  1,46 
hudobná výchova  1,00 
výtvarná výchova  1,16 
Celkový prospech 1,35 1,94 
 
Priemer za 1.-9. roč.  1,78                            Priemer v 2007/08:  1,81 

      
b) Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom 

 I. stupeň % II. stu-
peň % spolu za ZŠ 

počet / % 
predch. šk. rok za 

ZŠ počet / % 
správanie 2. stupeň 3 1,1 8 2,9 11 / 2,0 12 / 2,1 

správanie 3. stupeň 0 0,0 4 1,4 4 / 0,7 1 / 0,2 

správanie 4. stupeň 0 0,0 1 0,4 1 / 0,2 0 / 0,0 

riaditeľské pochvaly 10 3,7 16 5,8 26 / 4,8 12 / 2,1 

riaditeľské pokarhania 0 0,0 3 1,1 3 / 0,6 5 / 0,9 
  
c) Hodnotenie dochádzky        

počet vymeškaných 
hodín I. stupeň 

priemer 
na žia-

ka 
II. stupeň 

priemer 
na žia-

ka 
priemer  
za ZŠ 

predch. šk. rok 
priemer za ZŠ 

spolu I. polrok 7 863 29,45 12 987 46,88 38,33 43,86 

spolu II. polrok 11 393 42,67 18 188 65,66 54,33 48,75 

spolu za rok 19 256 72,12 31 175 112,55 92,70 92,61 

ospravedlnených / rok 19 246 72,08 30 895 111,53 92,17 90,16 

neospravedlnených / rok 10 0,04 280 1,01 0,53 2,45 
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
(Rozbor technicko-hospodárskeho zabezpečenia prevádzky školy))    

 
- Využitie priestorov školy: V 18 triednej budove školy máme 25 tried a 10 oddelení ŠKD. Teda je plne 

využitý priestor vrátane svojpomocne dobudovaných učební. Vybudovali sme dve PC učebne, vlastnú 
strelnicu a učebňu cudzích jazykov. Plne využívame vonkajšie svojpomocne dobudované basketbalové 
ihrisko a novovybudované multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. V zimnom období máme vlastné 
klzisko. 

- Využívanie výpočtovej techniky na škole: Škola má tri počítačové učebne a päť multimediálnych učební. 
Počítače sú vo všetkých kabinetoch, zborovni a kanceláriách. Spolu 19 notebookov a 55 počítačov 
s internetom pripojeným optickou sieťou. Využívanie PC učební pre výučbu vo všetkých predmetoch vo 
všetkých ročníkoch. 

- Zabezpečenia výučby učebnými pomôckami: Postupná výmena novými počítačmi, máme inovované tri  
eBeam systémy, osem dataprojektorov, štyri biele keramické tabule, dostatok športového materiálu. Čo 
potrebujeme dokupujeme aj z prostriedkov rodičovského združenia.  

- Čo sa nové vytvorilo, opravilo, havárie: výmena časti starých okien za plastové (10 000 €), multifunkčné 
ihrisko (66 666 €), tretia mobilná notebooková učebňa (6 500 €), svojpomocné vymaľovanie nábytku, 
vymaľovanie plota. 

- Škola potrebuje novú elektroinštaláciu, vymeniť linoleum v celej škole, rekonštruovať WC, nakúpiť žiac-
ky nábytok. 
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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 normat. 
 na stránke 

 MŠ SR 
Skutočné čerpanie / % (2008) 
 Pridelený rozpočet / % (2009) rok 2008 1.-6. mesiac 2009 

2008 16 932 tis. Sk 15 832 tis. Sk / 93,5 % 471 tis. Sk  

2009 609 076 € 560 038 € / 91,9 %  9 000 € 

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

aktivít. Príjem: 66518,40 € 
 Finančné prostriedky boli v plnej výške čerpané na dohody zamestnancov na krúžkovú činnosť. 
 
c) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
Prenájom priestorov: 2.727,51 € 
Finančné prostriedky boli použité v plnej výške na nákup učebných pomôcok.  
Príjem združenia rodičov: 13.956,92 € 
Finančné príspevky rodičov boli použité na  nákup učebných pomôcok, pracovných zošitov, odmien pre 
žiakov za účasť v súťažiach a olympiádach. 

  
      d)   Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 
 

e) záväzky za rok 2006, 2007, 2008 a 2009 do 30.6. Záväzky v roku 2006,2007,2008 sme nemali 
a v polroku 2009 boli vo výške 481,29 €. 

                                   
Spolupráca s rodičmi a organizáciami 

 
- Poskytovanie služieb žiakom a rodičom sa uskutočňovalo formou školského klubu detí, internetového 

klubu, internetovej žiackej knižky, Večera otvorených dverí, Štvrtého výstupu 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 rodičovským 
združením. Takmer každý žiak sa zúčastňoval na voľno časových aktivitách školy. Rodičia vo veľkom 
počte chodili na akadémie a podujatia usporiadané školou. Tradične obzvlášť úspešná je koncoročná 
akadémia ŠKD. 

        
Záver ( celkové hodnotenie, prijaté opatrenia, plány na zlepšenie, východiská do budúcna...) 

Škola ukončila 42. rok svojho účinkovania s osvedčenou profiláciou školy. Celkovo to bol úspešný rok 
zavŕšený dobrým priemerom školy (1,78) zlepšeným oproti minulému roku. Žiaci boli úspešní i v Testovaní 9 - 
2008 a Kompare. Získali aj veľa ocenení na súťažiach a predmetových olympiádach. Až na pár jednotlivcov 
bolo správanie a dochádzka v poriadku. Výrazne sa znížil počet neospravedlnených hodín. Spokojnosť vládla aj 
s materiálnym zabezpečením učebnými pomôckami, IKT. Opäť sa vylepšila celková estetika interiéru aj exterié-
ru školy. 

V tomto školskom roku na vysokých školách úspešne študovali Daniela Bajerová, Bc. Monika Boháči-
ková, Eva Streitová. Rovnako úspešne ukončili I. kvalifikačnú skúšku Mgr. Kvetoslava Gríllusová a Soňa Rohá-
čová a II. kvalifikačnú škúšku Mgr. Miriam Domanská. Pracovný pomer ukončili: Jana Bálintová, Cecília Halás-
ziová, Mgr. Štefan Klein, Mgr. Eva Konečná, Anna Langerová, Mgr. Helena Maníková. Na materskú dovolenku 
odišla Mgr. Zuzana Šoltýsová. Chcel by som sa im všetkým poďakovať za spoľahlivú a tvorivú prácu. Ďakujem 
všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za dobre odvedenú prácu a podiel na dobrom zviditeľ-
ňovaní školy. 
 
Dátum a čas hodnotiacej porady: 1.7.2009   
 
 
Dátum: 30.6.2009      Mgr. Pavel Horňák 
             riaditeľ školy               


