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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Trebišovská 10, Košice za školský 

rok 2020/2021 je vypracovaná v zmysle Vyhlášky č. 435/2020 Z. z. Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Údaje o škole 

Názov: Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

Adresa: Trebišovská 10, 040 11 Košice 

Telefónne číslo: 055/6424647 

Webové sídlo: www.zstrebisovska10.sk 

Adresa elektronickej pošty: zstrebke@gmail.com 

Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Fábry 

Zástupca RŠ pre 1. stupeň: Mgr. Pavla Kolesárová 

Zástupca RŠ pre 2. stupeň: Ing. Valéria Gondová 

Zodpovedný vychovávateľ: Jana Veliká 

Hospodárka školy: Mária Šareková 

Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy: 

Predseda rady školy: Mgr. Beáta Ráczová 

Zástupca za pedagogických zamestnancov: Mgr. Andrea Kováčová 

Zástupca za ostatných zamestnancov školy: Mária Šareková 

Zástupca za rodičov: Ing. Benderová Elena Mgr. Zimanová Elena Ing. Štrkolec  

            Jozef Ing. Mati Peter 

Zástupca zriaďovateľa: MUDr. Igor Jutka, MPH Mgr. Peter Liba  

   Ing. Jana Siladiová Ing. Martina Markovičová 

 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov a adresa zriaďovateľa: Mesto Košice 

Sídlo zriaďovateľa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Telefónne číslo: 055/641 91 11 

Adresa elektronickej pošty: kontakt@kosice.sk 

 



Informácia o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

Rada školy 

Činnosť Rada školy bola poznačená epidémiou Covid 19.Zasadnutia RŠ nemohli prebiehať 

prezenčne, ale všetky potrebné úkony sme realizovali elektronicky, okrem výberového konania, 

ktoré sa uskutočnilo pred zavedením protipandemických opatrení. 

13.10.2020: 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ, Trebišovská 10, Košice, zvolený bol súčasný RŠ 

Mgr. P. Fábry 

11.11.2020: 

Predsedníčka RŠ Mgr. B. Ráczová zaslala mailom dňa 11.11.2020 všetkým členom RŠ dva 

dokumenty - Školský vzdelávací program a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

základnej školy za školský rok 2019/2020. Úlohou členov rady školy bolo dané dokumenty 

preštudovať a prerokovať. V prípade, ak by mali k daným dokumentom nejaké pripomienky a 

otázky, mali ich zaslať predsedníčke RŠ, ktorá by ich poslala p. riaditeľovi na 

zodpovedanie. Každý člen RŠ mal mailom zaslať do 15.11.2020 svoje vyjadrenie, že berie na 

vedomie Školský vzdelávací program a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy za školský rok 2019/2020 a súhlasí, resp. nesúhlasí s ich obsahom. Všetci členovia RŠ do 

daného termínu zaslali svoje vyjadrenia, že berú na vedomie predložené dokumenty a súhlasia 

s ich obsahom. Jednotlivé vyjadrenia sú archivované v dokumentoch rady školy. 

26.4.2021: 

Keďže protipandemické opatrenia trvali naďalej, zasadnutia rady školy sa nemohli konať 

prezenčne. V mesiacoch marec-apríl 2021 sme mali mať ďalšie zasadnutie, na ktorom sme mali 

byť oboznámení s výsledkami hospodárenia školy za rok 2020 a s výchovno-vzdelávacími 

výsledkami v I. polroku školského roka 2020/2021. Správu mala podať p. hospodárka školy 

Mária Šareková a p. riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry. Obidvaja na vyžiadanie predsedníčky RŠ 

vypracovali správy z daných oblastí. Členovia RŠ sa elektronicky oboznámili so správami 

a zobrali ich na vedomie, čo potvrdili elektronicky.  

  



Poradné orgány riaditeľa školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

1. – 2. ročník Mgr. Júlia Trudňáková 1. – 2. ročník 

3. – 4. ročník PaedDr. Renáta Dzurušová 3. – 4. ročník 

Školský klub detí Mgr. Gabriela Szczureková ŠKD 

SJL Mgr. Beáta Ráczová SJL 

CUJ Ing. Jarmila Budayová ANJ, NEJ, RUJ, FRA 

MAT, FYZ, INF Ing. Eva Bačová MAT, FYZ, INF 

GEO, DEJ Mgr. Alena Majorošová GOE, DEJ, MOP 

BIO, CHE Mgr. Jana Kráľová BIO, CHE 

OBV, NAV, ETV Mgr. Andrea Kováčová OBV, NAV, ETV 

HUV, VYV, VYU Mgr. Lívia Počatková HUV, VYV, VYU 

TŠV, PLA Mgr. Martina Šamudovská TŠV, PLA 

 

Dátumy zasadnutí a prijatých uznesení: 

MZ, PK  Dátumy 

1. – 2. ročník:  27.08.2020, 18.11.2020, 21.01.2021, 28.04.2021, 24.06.2021 

3. – 4. ročník:   26.08.2020, 24.11.2020, 20.01.2021, 29.04.2021, 25.06.2021 

SJL:   26.08.2020, 20.11.2020, 14.01.2021, 21.04.2021, 13.06.2021 

CUJ:   26.08.2020, 30.11.2020, 15.01.2021, 26.04.2021, 25.06.2021 

MAT, FYZ, INF: 26.08.2020, 24.11.2020, 15.01.2021, 20.04.2021, 09.06.2021 

GEO, DEJ:  27.08.2020, 06.11.2020, 22.01.2021, 26.04.2021, 21.06.2021 

BIO, CHEM:  28.08.2020, 06.11.2020, 22.01.2021, 25.04.2021, 24.06.2021 

OBV, NAV, ETV: 27.08.2020, 05.11.2020, 22.01.2021, 23.04.2021, 21.06.2021 

HUV, VYV, VYU: 27.08.2020, 06.11.2020, 18.01.2021, 26.04.2021, 18.06.2021 

TŠV, PLA:  26.08.2020, 24.11.2020, 12.01.2021, 12.04.2021, 25.06.2021 

Školský klub detí: 10.09.2020, 26.11.2020, 21.01.2021, 26.04.2021, 14.06.2021 

  



Počet žiakov v škole a školskom klube detí 

Počet žiakov v triedach 

Trieda Počet žiakov Dievčatá Chlapci 

I.A 24 10 14 

I.B 23 8 15 

I.C 24 9 15 

II.A 19 11 8 

II.B 22 13 9 

II.C 17 8 9 

III.A 19 11 8 

III.B 23 12 11 

III.C 22 9 13 

IV.A 23 11 12 

IV.B 24 12 12 

IV.C 26 14 12 

V.A 22 12 10 

V.B 24 13 11 

V.C 21 10 11 

VI.A 18 8 10 

VI.B 21 11 10 

VI.C 19 12 7 

VII.A 23 12 11 

VII.B 23 11 12 

VII.C 24 14 10 

VIII.A 27 13 14 

VIII.B 26 15 11 

IX.A 23 11 12 

IX.B 25 16 9 

Spolu: 564 286 276 

 

  



Sumárna štatistika 

Školský 

rok 

Počet 

žiakov 
Dievčatá 1.-4. roč. 5.-9. roč. 

Počet 

tried 
1.-4. roč. 5.-9. roč. 

2012/13 465 214 183 282 23 9 14 

2013/14 445 213 205 240 21 9 12 

2014/15 456 226 227 228 21 10 11 

2015/16 452 218 246 206 21 11 10 

2016/17 452 219 258 194 22 12 10 

2017/18 473 243 267 207 22 12 10 

2018/19 512 260 266 246 23 12 11 

2019/20 528 275 266 262 23 12 11 

2020/21 564 286 296 266 25 12 13 

 

Počet detí v školskom klube detí 

Trieda Počet detí 

1. oddelenie 32 

2. oddelenie 32 

3. oddelenie 29 

4. oddelenie 30 

5. oddelenie 29 

6. oddelenie 23 

7. oddelenie 26 

8. oddelenie 16 

Spolu: 217 

 

  



Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Počet pedagogických zamestnacov: 

 učitelia 1. stupňa: 15 

učitelia 2. stupňa: 22 

vychovávateľky ŠKD: 8 

asistenti učiteľa: 4 

špeciálny pedagóg: 1 

spolu: 50 

Počet odborných zamestnancov: 

 Školský psychológ: 1 

spolu: 1 

Počet nepedagogických zamestnancov: 

 hospodárka školy: 1 

upratovačky: 6 

školník: 1 

strojník: 1 

spolu: 9 

Počet všetkých zamestnancov školy: 60 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalikačný predpoklad na výkon pedagogickej činnosti. 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti 

Aktivity v rámci vyučovacieho procesu 

Deň matiek, Deň rodiny, Deň Slnka, Deň detí, Deň v zelenom, Zber starého papiera, Prestávka 

na kolobežkách, Kráľ čitateľov, Sudoku, Atletická olympiáda, Deň otcov, Výtvarná súťaž 

Pmáhať a chrániť, Hviezdoslavov Kubín, Deň Zeme, Medzinárodný deň detskej knihy, Slávik 

Slovenska, Medzinárodný deň rodiny, Vlastivedný súboj, Ezop a jeho bájky, Okresné kolo 

Hviezdoslavovho Kubína, podujatia v KMKLiterárne Košice, Okresné kolo matematickej 

olympiády, Okresné kolo Pytagoriády, MAKS, Detský čin roka, Školské atletické hry. 

Kvôli pandemickej situácii sa neorganizovali mnohé aktivity. 

  



Aktivity v rámci školského klubu detí 

Folklór podľa regiónov – na ľudovú notu – projekt, Útulkáči – zbierka, Farebné ponožky – 

svetový deň downovho syndrómu, Zelené plagáty – mesiac lesov, Kúzelník Gabo, Beseda so 

stomatológom, Detská olympiáda v ŠKD – svetový deň pohybom k zdraviu, Piknikovačka – 

piknik v tráve – MDD, Bublinkáči, Polícia – kynológia. 

Kvôli pandemickej situácii sa neorganizovali mnohé aktivity. 

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

V základnej škole úspešnejší 

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Trebišovská 10, Košice 

Investičnou prioritou je zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a 

podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu 

vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného 

začlenenia do vzdelávania a prípravy. Špecifickým cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký 

prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

 

Pomáhajúce profesie II 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne 

zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej 

podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg) nv škole. 

Oblasťou intervencie je zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a 

predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému 

predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu. Špecifickým cieľom je zvýšiť 

inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie 

detí a žiakov. 

 

Čítame radi 

Cieľom výzvy bolo, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. Výzva 

bola určená všetkým základným školám (vrátane špeciálnych škôl), ktoré sú zaradené v sieti 

škôl a školských zariadení SR na nákup detských a mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne 

odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy. 800 eur 



Spolu múdrejší  

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a 

dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo 

nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a 

zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu. Určená je predovšetkým pre školy, 

v ktorých majú žiaci problémy s učením a potrebujú dobehnúť vedomosti. To je hlavným 

cieľom nového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu múdrejší“. 

Rezort naň vyčlenil sumu pol milióna eur. 

 

Tréneri v škole 

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy 

zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí 

o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni 

základných škôl. Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so 

zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku 

základnej školy. Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a 

športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu 

v školách. Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho 

počtu žiakov. 

 

Modernejšia škola 

V naplánovaných častiach budovy školy, ktorá má kaskádový tip plánujeme  realizovať 

oddychové zóny zamerané na danú tématiku konkrétneho predmetu, ktorých súčasťou budú 

tématické polepy  a možnosť čitateľských kútikov k danej tématike. V každej oddychovej časti 

budú  rôzne relaxačné segmenty na sedenie s príslušným stolíkom  a čitateľskou časťou. Náučné 

grafické polepy budú súčasťou  daného priestoru  s maximálnym optickým využitím. Ďalšou 

častou realizácie budú oddychové zóny v triedach, ktoré budú využívané počas vyučovacieho 

procese ako aj počas voľného času . Oddychová zóna bude obsahovať moderné sedacie  a 

relaxačné segmenty vhodné pri realizácii rôznych foriem výučby. Projekt je v štádiu 

rozhodovania. 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V školskom roku 2020/2021 neboli vykonané inšpekčné činnosti Šttnou školskou inšpekciou. 



Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

Všeobecné údaje 

Učebne: 27 

Odborné učebne: biológia,  počítačová učebňa , jazykové laboratórium, výživa, chémia-fyzika, 

interaktívna učebňa, geografia a cudzie jazyky 

Športové zariadenia: veľká telocvičňa, malá telocvičňa, plaváreň, športový areál, atletická 

dráha 

Exteriér: oddychový areál školský dvor, átrium 

Nábytok: Školský nábytok zakúpili sa nové skrinky pre 1. a 4. ročníky a pre školský klub detí 

do tried. Veľkosť lavíc a stoličiek zodpovedá hygienickým predpisom. Ostatní starší nábytok 

sa priebežne opravuje, renovuje a postupne vymieňa. 

Učebnice: žiaci majú učebnice, ktoré sú platné a schválené. 

IT technika: audiovizuálna  a výpočtová technika CD, DVD prehrávače,  interaktívne tabule, 

dataprojektory, počítačová učebňa, jazykové laboratórium a odborné učebne sú zariadené na 

dobrej úrovni. 

 

Využívanie výpočtovej techniky na škole 

PC technika sa používa počas vyučovania (IKT vo vyučovaní) a na záujmovej činnosti žiakov. 

PC technika sa využíva aj v práci učiteľa a vedenia školy, vedenie databázy žiakov a učiteľov, 

evidencia a tlač vysvedčení, evidencia vzdelávacích poukazov a kultúrnych poukazov. Internet 

sa používa ako zdroj informácií a neinteraktívnu komunikáciu. Vyučovací proces žiakov 

prebiehal v počítačových učebniach. 

Tehnický software a aplikácie: 

OS Windows 7,10,  Internet Explorer, Mozilla Firefox, Eškola, ASC rozvrhy, Etlačivá, MS 

Office, OpenOffice. 

Edukačný software: 

MS Paint (súčasť OS Windows), Kea Coloring Book, Baltík, Revelation Natural Art, Callisto 

4, Alik – veselá matematika, Detský kútik II a III, BE Classroom version Primary i-Dictionary, 

Didaktika matematiky, Didaktika AJ, PhotoFiltre, online výukový software. 

 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami – hodnotenie súčasného stavu a potreba 

Súčasný stav učebných pomôcok nie je úplne na najvyššej úrovni. Mnohé pomôcky sú zastaralé 

a nepoužitelné pre vyučovací proces. Napriek tomu sa mnohé ešte stále využívajú a opravujú 



sa. V poslednom období sa ale zakúpilo dosť veľké množstvo pomôcok na vyučovanie, 

prípadne sa získali z projektov a rady rodičov. Učebné pomôcky a športové náradie sú postupne 

doplňované podľa požiadaviek predmetových komisií a metodických združení, samozrejme 

podľa finančných možností. Učebné pomôcky sa zakúpili aj z 2% od občianskeho združenia 

rady rodičov. 

 

Čo sa nové vytvorilo, opravilo, havárie 

Výmena kanálových poklopov, oprava potrubia pred telocvičňou, kúpa nových lavíc a stoličiek, 

kúpa nových šatňových skriniek pre prvý stupeň, kúpa nábytku do kancelárií, interaktívne 

tabule do triedy, kúpa tabletov pre učiteľov, zavedenie ZERO PC učebne, modernizácia PC 

učebne, zavedenie wifi do školy, kúpa notebookov a dataprojektoru, kúpa korkových násteniek 

na chodby, zavedenie elektronického dochádzkového systému, výmena linolea v kanceláriách. 

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých 

má škola nedostatky. 

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

Interné podmienky 

Silné stránky 

Odbornosť pedagogických zamestnancov 

Ochota pracovníkov školy ku zmenám  

Školský bazén 

Atletická dráha 

Široká ponuka mimoškolských aktivít pre 

žiakov 

Pestrý výber záujmových krúžkov 

Účasť žiakov v mnohých súťažiach 

Dobrá spolupráca s MŠ  

Kapacita školy 

Špeciálny pedagóg, školský psychológ 

a asistenti učiteľa v škole 

Slabé stránky 

Nedostatočné ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov 

Odchod žiakov na OG a BG 

Nárast počtu detí s poruchami učenia 

Nárast počtu detí s poruchami správania 

Málo sponzorov 

 

 

 

 



Externé podmienky 

Príležitosti  

Zmena legislatívy - tvorba inovovaného 

školského programu 

Možná spolupráca s družobnými 

zahraničnými školami 

Dobrá spolupráca so zriaďovateľom 

Nové smery vo vzdelávaní 

Ohrozenia 

Zvyšujúca sa byrokracia 

Demografický pokles 

Nedostatok finančných prostriedkov na 

odmeňovanie pedagogických zamestnancov 

Nedostatok finančných prostriedkov na 

odmeňovanie nepedagogických 

zamestnancov 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Počet začlenených  žiakov 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet 0 1 1 3 4 2 6 10 2 36 

 

Počet ostatných žiakov so ŠVVP (nezačlenení) 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet 2 4 5 4 6 3 8 3 5 40 

 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka 

Počet zapísaných žiakov na školský rok 2020/2021: 86 

Počet zapísaných žiakov na školský rok 2021/2022: 74 

 

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

Počet prijatých žiakov na 8-ročné gymnáziá: 5 

Počet prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá: 8 

Počet prijatých žiakov na stredné školy po 9. ročníku: 48 

 z toho na gymnáziá: 12 

 odborné školy: 36 

 

 



Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Stav k 30.06.2021 
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Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet Počet 

1.-4. 

ročník 
176 65,43 11 4,09 73 27,14 0 0 9 3,35 0 1,09 

5.-9. 

ročník 
175 59,32 37 12,54 39 13,22 0 0 6 2,03 0 1,65 

1.-9. 

ročník 
351 62,46 48 8,54 112 19,93 0 0 15 2,67 0 1,37 

 

Stav k 31.08.2021 
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Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet Počet 

1.-4. 

ročník 
            

5.-9. 

ročník 
            

1.-9. 

ročník 
            

Doplní sa 31. 08. 2021 

  



Priemery klasifikácie žiakov po predmetoch 

 

Hodnotenie správania za školu 

 1. stupeň 2. stupeň Spolu 

Správanie 2. Stupeň 0 2 2 

Správanie 3. Stupeň 0 0 0 

Správanie 4. Stupeň 0 0 0 

Riaditeľské pochvaly 16 65 81 

Riaditeľské pokarhania 0 7 7 

Predmet 
Celkový prospech 

1. stupeň 2. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 1,18 1,92 

Matematika 1,22 1,57 

Prírodoveda - biológia 1,17 1,71 

Vlastiveda - geografia 1,12 1,67 

Prvouka 1,02  

Dejepis  1,72 

Fyzika  1,57 

Chémia  1,76 

Anglický jazyk 1,18 1,83 

Nemecký jazyk  1,41 

Ruský jazyk  1,52 

Francúzsky jazyk  1,65 

Občianska náuka  1,62 

Hudobná výchova 1,00 1,00 

Výtvarná výchova 1,00 1,00 

Telesná a športová výchova 1,00 1,00 

Informatika 1,00 1,00 

Plávanie 1,00 1,00 

Technika  1,00 

Ochranca prírody  1,00 

Celkový prospech k 30.6.2021 1,09 1,43 



Hodnotenie dochádzky        

Počet vymeškaných 

hodín 
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1. stupeň 6 015 22,36 6 015 22,36 0 0,00 

2. stupeň 9 918 33,62 9 911 33,60 7 0,02 

Spolu 15 933 28,35 15 926 28,34 7 0,01 

 

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka 

(normatív) 

Príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči 

žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

rok 

Výška 

normatívu 

na stránke 

MŠ SR 

Skutočné čerpanie / % 

Pridelený rozpočet / % 
2020 

1.- 6. mesiac 

2021 

2020 1 095 965,00 € 
1 152 104,00  € / 105,12% 

1 126 158,00 € /  102,75% 

 

16 984,00 € 6985,00 € 

2021 1 154 545,00 € 625 998,00 € / 54,22 % (1. 

polrok) 

1 105 056,00 € / 95,71 % 

) 

  

 

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

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

 dohody pre vedúcich ZÚ: 9. – 12. 2020: 0,00 € , 1. – 6. 2021: 0,00 € 

 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 300,00 

€ (MŠ Košice-Západ) 

 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 

 Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2020: 400,00 €, 2021: 200,00 

€/ učebné pomôcky. 

 Príspevok na školy v prírode: 2020: 6 600,00 € (financie vrátené); 2021: 0,00 €. 



 Príspevok na lyžiarsky výcvik: 2020: 6 150,00 €, 2021: 0,00 €. 

 Príspevok na učebnice: 2020: 13 939,00 €, 2021: 5 865,00 €. 

 Príspevok na asistentov učiteľa: 2020: 2 032,00 €, 2021: 4 064,00 €. 

 Príspevok na rekreačné poukazy: 2020: 2 080,71 €, 2021: 369,05 € 

 Kapitálové výdavky: 2020: 0,00 €, 2020: 0,00 €. 

 Projekt Spolu múdrejší: 2021: 750,00 € 

 Projekt Čítame radi: 2021: 800,00 € 

 Príspevok na dištančné vzdelávanie MŠ SR 2021: 2 000,00 €. 

Záväzky za  rok: 2019: 0,00 €; 2020: 0,00 €; 2021: 0,00 € (iba  do 30.6.2021) 

 

Spolupráca s rodičmi a inými organizáciami 

Rada rodičov 

Spolupráca s rodičovskou radou bola v tomto školskom roku na výbornej úrovni, aj keď táto 

spolupráca bola poznačená pandemickou situáciou na Slovensku.  Triedni učitelia sa stretávali 

s rodičmi na online triednych aktívoch, kde sa preberali aktuálne výchovno-vzdelávacie 

výsledky žiakov a aktuálne problémy. Z účtu rodičovského  združenia boli škole poskytované 

financie na súťaže, aktivity, školy v prírode a rôzne pomôcky. 

 

Rada školy 

Dobrá bola aj spolupráca s Radou školy. Riaditeľ školy bol pozývaný na zasadnutia, na ktorých 

sa prejednávali dôležité problémy chodu školy. Rada školy sa k týmto aktuálnym otázkam 

vyjadrovala. 

 

Materské školy 

Spolupráca s materskými školami bola na dobrej úrovni, aj keď táto spolupráca bola poznačená 

pandemickou situáciou na Slovensku.  

 

Pedagogicko-psychologická poradňa 

Spolupráca s touto inštitúciou prebiehala pravidelne, celoročne. Školský psychológ navštevoval 

našu školu podľa potreby, spolupracoval s učiteľmi a po súhlase zákonných zástupcov žiakov 

pracoval a vyšetroval žiakov. 

  



Správa o dištančnom vzdelávaní 

Štatistika 

Počet žiakov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na dištančnom vzdelávaní: 531 

Počet žiakov bez možnosti dištančného vzdelávania, ale v kontakte s učiteľom: 32 

 

1. stupeň 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva od 11.januára 2021  prebiehalo na prvom stupni 

dištančné vzdelávanie. Pedagógovia zadávali úlohy žiakom elektronickou formou 

prostredníctvom EduPage, realizuje online vzdelávanie prostredníctvom zoomu hlavných 

vyučovacích predmetov podľa usmernenia školy k dištančnému vzdelávaniu  žiakov 1. stupňa. 

Vyučujúci pracujú s rôznymi vzdelávacími portálmi, tvoria testy a úlohy aj cez EduPage, 

pravidelne komunikujú s rodičmi, hodnotia odovzdané úlohy žiakov. Využívali sa rôzne iné 

portály: kozmix.sk, anglictina.iedu, nasedeticky.sk, matika.in, gramar.in, aaskola.sk, 

youtube.com, zborovna.sk  a iné. Triedne aktívy boli uskutočnené online, alebo individuálne 

podľa potrieb v jednotlivých triedach. Pracovné stretnutia sú realizované online.  

Počet žiakov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na dištančnom vzdelávaní: 240 

Počet žiakov bez možnosti dištančného vzdelávania, ale v kontakte s učiteľom: 28 

Počet žiakov bez akéhokoľvek kontaktu: 0 

 

2. stupeň 

Žiaci II. stupňa sa od 2. septembra vzdelávali prezenčnou formou do 23. októbra 2020 bez 

prerušenia vyučovania. Počas tohoto obdobia si zopakovali učivo predchádzajúceho školského 

roka, začali preberať učivo daného školského roka , ich vedomosti boli pravidelne preverované 

rôznou formou. Za spomínané obdobie získali primerané množstvo známok. 26. októbra 2021 

žiaci prešli na dištančné vyučovanie. Dištančné vyučovanie sme zabezpečovali 

prostredníctvom Edupage a online hodiny cez aplikáciu ZOOM.  Vyučovanie prebiehalo podľa 

rozvrhu. Žiaci mali pravidelné online hodiny, boli im zadané úlohy, cvičné testy, projekty. Ich 

vedomosti boli preverované formou online testov, projektov, skúšania na online hodinách. 

Účasť žiakov na online hodinách bola dobrá, hlavne v nižších ročníkoch. Žiaci si veľmi rýchlo 

zvykli na dištančné vyučovanie. Boli žiaci, ktorí pracovali pravidelne a precízne, úlohy 

odovzdávali načas, plnili si povinnosti zodpovedne. Boli aj takí, ktorí nepracovali pravidelne, 

nie všetky úlohy odovzdávali, museli  sme im pripomenúť, že si nesplnili povinnosti.   Mali 

sme žiakov, ktorí mali technické problémy ( nemali počítač, internetové pripojenie). Týmto 



žiakom vyučujúci pripravovali podklady na samoštúdium v papierovej podobe. Žiaci  mali 

možnosť konzultácie cez telefón.  

Počet žiakov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na dištančnom vzdelávaní: 291 

Počet žiakov bez možnosti dištančného vzdelávania, ale v kontakte s učiteľom: 4 

Počet žiakov bez akéhokoľvek kontaktu: 0 

 

Školský klub detí 

26.10.2020 došlo k úprave výchovnej činnosti v školskom klube detí v súlade s pokynmi 

a odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia 

Covid-19.Činnosť v školskom klube detí prebiehala bez premiešavania detí v oddeleniach. Deti 

mali školský klub detí vo svojich kmeňových triedach. ŠKD bola v prevádzke do 16.00 hod. 

V ranných hodinách bola ŠKD k dispozícii od 6.00 hod. Službu mali vždy dve vychovávateľky. 

Ani v rannom ŠKD sa deti nemiešali a po skontrolovaní teploty a dezinfekcii rúk každé dieťa 

išlo do svojej triedy. O 7.00 hod. prichádzali na pomoc učiteľky podľa služby. Z uvedených 

dôvodov došlo aj k úprave personálneho zabezpečenia v ŠKD. 

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 

Riadenie a rozvoj školy sa riadi v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a to najmä 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ostatnými platnými zákonmi, 

vyhláškami, nariadeniami vlády a metodickými pokynmi platnými pre školstvo. Ďalej budem 

vychádzať a riadiť sa pedagogicko-organizačnými pokynmi vydaných MŠVVaŠ SR, OÚ 

odborom školstva a mestom Košice. Jedným zo základných pedagogických dokumentov školy 

bude Školský vzdelávací program Základnej školy, Trebišovská 10, Košice a plán práce školy 

na príslušný školský rok. 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

 dosiahnuť všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žiaka, 

 zvyšovať u žiakov úroveň znalosti v oblasti cudzích jazykov (od prvého ročníka), 

počítačovej gramotnosti a všestrannej pohybovej prípravy už od prvého ročníka, 

venovať pozornosť rozvoju komunikácie a čítania s porozumením, 

 rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť, 



 pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 rozvíjať u nadaných a talentovaných žiakov ich zručnosti a schopnosti, 

 rozvíjať športové nadanie žiakov, 

 pokračovať v implementácii plávania vo vyučovacom procese, 

 zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia voči žiakom a predchádzať úrazom, 

 skvalitniť popoludňajšiu činnosť v školskom klube detí, 

 podporovať a rozvíjať mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov (záujmové útvary), 

 podporovať tvorivú a aktívnu činnosť na vyučovacej hodine,  

 podporovať zavádzanie IKT do vyučovania, 

 využiť analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti na skvalitnenie činnosti školy, 

 posilniť výchovnú funkciu školy a zlepšovať správanie žiakov v škole aj mimo školy. 

 

Ľudské zdroje 

 zabezpečiť na 100% kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania u pedagogických 

zamestnancov školy, 

 podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 motivovať pedagogických zamestnancov sústavne sa vzdelávať a zvyšovať si 

kvalifikáciu a budovať si svoj kariérový postup, 

 zvýšiť u pedagogických zamestnancov zručnosti práce na počítači a následne tieto 

zručnosti využiť pri zavádzaní IKT do vyučovania, 

 zvyšovať právne vedomie u pedagogických zamestnancov, 

 vnášať do vyučovacieho procesu tvorivosť, iniciatívu a vytvárať pozitívnu klímu na 

vyučovacej hodine s rešpektovaním osobnosti a potrieb žiaka, 

 zvýšiť zodpovednosť a kompetencie vedúcich MZ a PK, 

 využívať hospitačnú a kontrolnú činnosť a jej výsledky najmä na zlepšenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 organizovať s kolektívom zamestnancov školy kultúrne a športové podujatia, ktoré 

povedú k utužovaniu medziľudských vzťahov a prehlbovaniu vzájomnej dôvery. 

 

Spolupráca s verejnosťou a inými organizáciami 

 skvalitniť a prehĺbiť spoluprácu s rodičovskou radou a dať im možnosť aktívne sa 

zapájať do života školy, 

 podporovať a organizovať aktivity smerujúce k zvýšeniu dobrého mena školy, 



 zvýšiť a podporiť spoluprácu medzi rodinou a školou, vplývať na rodičov tak, aby 

podporovali školu v napĺňaní jej cieľov, 

 organizovať pre deti z materských škôl otvorené hodiny a workshopy, zapojiť ich do 

športových aktivít v škole a pozývať ich na kultúrne podujatia organizované v škole, 

 organizovať pre verejnosť deň otvorených dverí, 

 prehlbovať pravidelnú spoluprácu s pedagogicko-psychologickou poradňou pri riešení 

výchovno-vzdelávacích problémov  a profesijnú orientáciu žiakov, 

 pokračovať v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 

 aktívne sa zapájať do projektov, ktoré vedú k získaniu finančných prostriedkov  

na nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky, 

 zlepšovať interiér a exteriér školy, 

 vybudovať tabletovú triedu, 

 obnovovať didaktické prostriedky. 

 

Cieľom týchto stratégií je vychovať všestranného a harmonicky rozvinutého žiaka, ktorý bude 

v súčasnom svete samostatný, tvorivý a komunikatívny. Ďalšou prioritou je pritiahnuť a zvýšiť 

počet žiakov na škole, podporiť dobré meno školy a nadviazať na jej športové úspechy. 

 

 

 

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 01. 07. 2020 

 

 

 

Dátum: 09. 07. 2021 

 

 

Mgr. Peter Fábry - riaditeľ školy 


