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

rok 2021/2022 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 Rady školy v roku 2021 bola poznačená pandémiou Covid 19. Zasadnutia RŠ 

nemohli všetky prebiehať prezenčne, ale všetky potrebné úkony sa realizovali elektronicky. 

26.04.2021: 

Predsedníčka RŠ zaslala mailom dňa 26.04.2021 všetkým členom RŠ dokumenty – p. 

hospodárka školy poskytla Komentár k správe o hospodárení za rok 2020 a Inventarizácia za 

rok 2020 – prírastky. Riaditeľ školy Mgr. P. Fábry vypracoval Správu o priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021. 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. Kaţdý člen RŠ mal mailom zaslať svoje vyjadrenie, ţe: Bol som oboznámený/ 

Bola som oboznámená  s výsledkami hospodárenia školy za rok 2020 a s výchovno-

vzdelávacími výsledkami v I. polroku školského roka 2020/2021.Šesť členov RŠ zaslalo svoje 

vyjadrenia, ţe berú na vedomie predloţené dokumenty a súhlasia s ich obsahom. Jednotlivé 

vyjadrenia sú archivované v dokumentoch rady školy.  

 

29.08.2021: 

Predsedníčka RŠ zaslala mailom dňa 29.08.2021 všetkým členom RŠ dva dokumenty - 

Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským (ide o štátny učebný plán) a 

Učebný plán ZŠ, Trebišovská 10, Košice. 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. Kaţdý člen RŠ mal mailom zaslať do 31.08.2021 svoje vyjadrenie, ţe súhlasí, 

resp. nesúhlasí s navýšením celkového počtu hodín na I. stupni z 96 hodín na 98 hodín v 

školskom roku 2021/2022. Deväť členov RŠ do daného termínu zaslalo svoje vyjadrenia, ţe 

berú na vedomie predloţené dokumenty a súhlasia s ich obsahom. Jednotlivé vyjadrenia vo 

forme mailov sú archivované v dokumentoch rady školy.  

 

20.10.2021: 

Zasadnutie sa konalo dňa 20.10.2021 prezenčnou formou. Predsedníčka RŠ v krátkosti 

zhrnula činnosť rady školy v školskom roku 2020/2021, keďţe všetky zasadnutia prebehli 

dištančne a členovia RŠ sa len písomne vyjadrovali k predloţeným dokumentom na 

schválenie, resp. dané dokumenty zobrali na vedomie. Riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry 



v krátkosti oboznámil členov RŠ so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom 

roku 2020/21, mimoriadne sa venoval organizácii školského roka počas pandemických 

opatrení - dištančné vzdelávanie, hodnotenie prospechu a správania, hygienické zabezpečenie, 

ŠKD atď. so ŠkVP a ŠVP 2021/2022. Úlohou členov rady školy bolo dané dokumenty 

preštudovať. Členovia RŠ nemali  k daným dokumentom nijaké pripomienky a zobrali ich na 

vedomie a schválili ich. 

Poradné orgány riaditeľa školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

1. – 2. ročník Mgr. Daša Štofová 1. – 2. ročník 

3. – 4. ročník Mgr. Renáta Zsigová 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:  30.08.2021, 10.11.2021, 11.01.2022, 12.04.2021, 21.06.2022 

3. – 4. ročník:  30.08.2021, 22.11.2021, 12.01.2022, 13.04.2021, 20.06.2022 

SJL:   26.08.2021, 26.11.2021, 02.02.2022, 30.05.2022, 01.07.2022 

CUJ:   26.08.2021, 26.11.2021, 26.01.2022, 27.04.2022, 24.06.2022 

MAT, FYZ, INF: 27.08.2021, 22.11.2021, 28.02.2022, 20.04.2022, 17.06.2021 

GEO, DEJ:  26.08.2021, 19.11.2021, 25.01.2022, 21.04.2022, 21.06.2022 

BIO, CHEM:  26.08.2021, 26.11.2021, 26.01.2022, 27.04.2022. 24. 6. 2022 

OBV, NAV, ETV: 27.08.2021, 18.11.2021, 25.01.2022, 13.04.2022, 21.06.2022 

HUV, VYV, VYU: 27.08.2021, 18.11.2021, 27.01.2022, 13.04.2022, 21.06.2022 

TŠV, PLA:  30.08.2021, 18.11.2021, 20.01.2022, 06.05.2022, 28.06.2022 

Školský klub detí: 27.08.2021, 09.09.2021, 19.01.2022, 05.04.2022, 14.06.2022 



Počet žiakov v škole a školskom klube detí 

Počet žiakov v triedach 

Trieda Počet žiakov Chlapci Dievčatá 

I.A 23 13 10 

I.B 24 14 10 

I.C 23 15 8 

II.A 26 13 13 

II.B 24 14 10 

II.C 25 17 8 

III.A 19 8 11 

III.B 19 8 11 

III.C 22 13 9 

IV.A 20 6 14 

IV.B 24 11 13 

IV.C 18 10 8 

V.A 25 13 12 

V.B 25 13 12 

V.C 24 10 14 

VI.A 20 8 12 

VI.B 22 10 12 

VI.C 21 10 11 

VII.A 22 10 12 

VII.B 22 11 11 

VII.C 20 7 13 

VIII.A 23 10 13 

VIII.B 24 12 12 

VIII.C 23 10 13 

IX.A 22 12 10 

IX.B 23 11 12 

Spolu: 583 289 294 

 

  



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 

2021/22 583 294 267 316 26 12 14 

 

Počet detí v školskom klube detí 

Trieda Počet detí 

1. oddelenie 38 

2. oddelenie 32 

3. oddelenie 33 

4. oddelenie 31 

5. oddelenie 25 

6. oddelenie 25 

7. oddelenie 20 

8. oddelenie 15 

Spolu: 219 

 

  



Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Počet pedagogických zamestnacov: 

 učitelia 1. stupňa: 15 

učitelia 2. stupňa: 23 

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: 61 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov, 

Dvaja pedagogický zamestnanci si dopĺňali poţadované vzdelanie, ktoré k 31.5.2022 

ukončili. Ostatní zamestnanci spĺňajú kvalikačný predpoklad na výkon pedagogickej činnosti. 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti 

Aktivity v rámci vyučovacieho procesu 

Kvôli pandemickej situácii sa neorganizovali mnohé aktivity. 

Metodické združenie 1. a 2. ročníka 

Jesenné dielničky, Medzinárodný Deň Eura – triedne projekty, Mikuláš, Pozdravy starým 

rodičom – október, Svetový deň mlieka na školách, Deň sv. Martina – triedne projekty, 

Písanie listu Jeţiškovi – Slovenská pošta, Osmijankova literárna záhrada, Vianočná pošta pre 

dôchodcov z DSS, Pozdrav pre SUPERHRDINOV – zdravotníkov z Covidového oddelenia 

Hviezdoslavov Kubín – triedne kolá, Karnevalové triedy, Trebiškoland, Matematická súťaţ 1. 

ročník, Kráľ čitateľov 2. ročník, “Slávik Slovenska” – triedne kolá, Deň vody, Daruj knihu 



škole, Ponoţková výzva – farebné ponoţky, Zápis do 1. ročníka, Maľovanie na chodník s MŠ, 

Sférické kino, Ukáţka policajných psovodov, Deň Zeme – triedne projekty, Osmijanko – 

literárna súťaţ  (2. B), Klokan – matematická súťaţ, “Slávik Slovenska” – školské kolo, Moja 

mamička - literárno- výtvarná výstava pre mamičky (deň matiek), Svetový deň rodiny – 

triedne projekty, Zvieratká na cestách,, Matematická súťaţ - Úlohy od Myšky Trebišky, 

BeeFriendly – projekt o včelách  , Policajná akadémia – prednášky policajtov, Školský výlet – 

Archeopark Hanušovce nad Topľou (1. ročník), Prírodovedná súťaţ medzi ţiakmi 2. ročníka, 

Triatlon, Bosonohá olympiáda, Hudobno – rozprávkový program uja Dyna, Kolobeţkový 

týţdeň, Návšteva botanickej záhrady, Rozčítajme Terasu, Kráľ čitateľov 1. ročník, Deň otcov 

– diplom pre ocka, Majstrovstvá SR v plávaní a vodnom póle, Školký výlet – Betliar (2. 

ročník), Didaktické hry v prírode, Atletická olympiáda, CVČ Domino- výtvarné dielne, 

Otvorené hodiny v 1. ročníkoch pre deti z MŠ, Dopisovanie si so ţiakmi z Trenčína(2. A), 

Kaufland – “Moja záhradka” – triedne projekty, Návštevy kniţnice pre mládeţ (Humenská). 

 

Metodické združenie 3. a 4. ročníka 

Medzinárodný deň gramotnosti, Septembrová poézia, Pozdravy pre seniorov – mesiac úcty 

k starším, Medzinárodný deň školských kniţníc, Čo všetko námprezradí obal z potravín, 

Svetový deň časopisov, Píšeme list na Vianoce, Novoročné priania, Kniha spod vianočného 

stromčeka, Najrýchlejší čitateľ, Hviezdoslavov Kubín, Z rozprávky do rozprávky, 

Medzinárodný deň detskej knihy,  Svetoví autori pre deti a rozprávkové postavy, Ezop a jeho 

bájky. Návštevy jednotlivých tried v kniţnici, Daruj knihu škole, Deň otcov, Rozčítajme 

Košice, Pytagoriáda – školské a okresné kolo, Top počtár, Geniálna hlavička, Návšteva 

planetária v CVČ, Deň mlieka, Deň vody, Deň Zeme, Ukáţka policajných psovodov, 

Policajná akadémia, Svetový Deň rodiny, Škola v prírode, školské výlety, Slávik Slovenska, 

Skokanský súboj, Plavecký výcvik 3. a 4. ročník, Turnaj vo vybíjanej, Atletická olympiáda, 

Didaktické hry, Jesenné tvorivé dielničky, Pozdravy pre seniorov, Príprava a výroba masiek 

na karneval, Keramika – výtvarná  v CVČ Domino, Deň matiek,  Bee Friendly , Deň otcov, 

Rozlúčka so štvrtákmi, Karneval. 

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 

Hviezdoslavov Kubín, Rozčítajme Košice s hosťom Valentínom Šefčíkom, Olympiáda zo 

SJL, Literárne Košice, Noc v kniţnici, podujatia v kniţnici KMK, Testovanie 5 a 9, Komparo 

9, účasť v projekte Spolu múdrejší, jazykový kurz zo SJ pre ukrajinských ţiakov 

 



Predmetová komisia cudzích jazykov 

RUJ: Ruské slovo, Ruský film v škole   

ANJ: Projektové vyučovanie na tému Európsky deň jazykov, Olympiáda v ANJ, Rovesnícke 

učenie – spolupráca 1. a 2. stupeň – 6.C učí ANJ v 2.C, Tvorba projektov a prezentácia 

v jednotlivých ročníkoch na rôzne témy, Projektové vyučovanie:Apríl mesiac lesov, Deň 

Zeme, Deň vody. 

 

Predmetová komisia  matematiky, fyziky a informatiky 

Matematika – Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Klokan, Maks, Mamut 

Fyzika – Fyzikálna olympiáda 

 

Predmetová komisia geografie a dejepisu 

DEJ: december- školské kolo Dej olymp, február – OK DEJ,  

GEO: december- školské kolo geo olympiádyfebruár –OK GEO , apríl KK GEO, 1.polrok – 

otvorená hodina Geo Svet okolo nás- Irán, 2.polrok – otvorená hodina Geo Svet okolo nás- 

Kuba, jún- medzitriedna súťaţ Geo v malíčku, Vlajky – pre 1.a2.stupeň 

 

Predmetová komisia biológie a chémie 

Projekt Beefriendly (vyučovacie hodiny zamerané na osvojenie poznatkov o včelách), Tvorba 

projektov a ich prezentácia na témy Ochrana ţivotného prostredia, Kolobeh vody v prírode, 

Obehová sústava, Rozmnoţovacia sústava, Chemická olympiáda – domáce kolo, školské 

kolo, príprava na okresné kolo, Projekt – chemické látky v beţnom ţivote, Projekt coca-cola, 

Projekt Chemické prvky, Prezentácia o Senianskych rybníkov, Steel Park – výroba ţeleza, 

Práva s interaktívnym programom Phet Colorado. 

 

Predmetová komisia občianskej výchovy, náboženskej výchovy a etickej výchovy 

Detský čin roka, Najkrajšia Valentínka (súťaţ na NAV/ ETV), Exkurzia v Kláštore bosých 

karmelitánov, biblická olympiáda (školské a okresné kolo), Deň Európy (aktivity na OBN) 

 

Predmetová komisia hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a technickej výchovy 

Technická olympiáda – školské kolo, okresné kolo, Slávik Slovenska – školské kolo, okresné 

kolo, príprava hudobnej nástenky, tvorba tematických projektov v rámci hudobnej výchovy, 

výzdoba interiéru školy zameraná tematicky podľa konkrétnych príleţitostí 

 



Predmetová komisia telesnej a športovej výchovy a plávania 

Školské kolo vo florbale, školské kolo v malom futbale, Lyţiarsky výcvik, Základný plavecký 

výcvik, Školské atletické hry pre 2.stupeň, Atletická olympiáda pre 1.stupeň, Okresné, krajské 

kolá a 1 celoslovenské kolo – florbal, vybíjaná, atletika, plávanie, vodné pólo, Účelové 

cvičenie – jarná a jesenná časť, Triatlon – preteky pre ţiakov okresu Ke II 

 

Aktivity v rámci školského klubu detí 

Veľké aktivity: 

Deň mlieka, Deň srdca, Minimaratón, Recyklomóda – Minirobot, Kamoles – návrh šľapiek, 

Vianočné zvyky a tradície, Vianočná pohľadnica, Rozprávka o Trebiške, Novoročné 

predsavzatia, Valentín trošku inak, Zvyky a tradície na Fašiangy, MDŢ – pozdravy, Svetový 

deň Dawnovho syndrómu – farebné ponoţky, Namaľuj si dúhu, Deň narcisov, Deň Zeme – 

kreslenie na asfalt, Zvyky a tradície Veľkej noci, Mamkine srdiečko, Kamarát poď sa hrať – 

spoločenské hry, Deň slnka – ŠKD v ţltom, MDD – Hasiči – penová párty, Deň otcov – 

príprava darčeka, Skákacie hrady JungertoBublinofes. 

Malé aktivity: 

Jeseň plody rozdáva – potrava lesných zvierat, Deň Úsmevu – Tvoj dar, Jesenné listovanie – 

tvoríme Jeseň v ŠKD, Počítačová bezpečnosť, Zimné hry, Zimná tvorba – tvorba pozdravov, 

Štátne znaky a symboly, Zimné radovánky – sánkovanie, Prírodné zdroje – enviromentálna 

výchova, Svetový deň lesov – ŠKD v zelenom, Svetový deň vody – ŠKD v modrom, Deň 

Zeme – zber odpadkov, Deň Slnka – ŠKD v ţltom, Záhrada plná kvetov – tvorba z prírodných 

materiálov, Piknik v tráve. 

 

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

Národný projekt edIT 2 

Národný projekt edIT 2 je realizovaný na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 

na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti 

vzdelávania. Hlavnými cieľmi sú zlepšenie technologickej pripravenosti na 

dištančnú/hybridnú výučbu, sanácia rizikových skupín ohrozených školským neúspechom, 

koordinovaná digitálna transformácia škôl. 

 



Pomáhajúce profesie II 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov II významne podporuje 

pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom 

edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny 

pedagóg) nv škole. Oblasťou intervencie je zníţenie 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 ţiakov. 

 

LEGO Education SPIKE Prime 

Výzva je vyhlásená ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION v rámci Programu 

spolupráce Interreg SK-HU Slovensko-Maďarsko. Cieľom výzvy je aktívne prispieť k 

zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu 

práce. Výzva je určená pre všetky základné školy s územnou pôsobnosťou v Košiciach.  

Úspešní účastníci výzvy získajú zapoţičanie edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ 

Prime setov na obdobie 3 rokov vrátane zaškolenia minimálne jedného odborného garanta 

z radov pedagogických zamestnancov.  

 

Spolu múdrejší 3  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ţiadostí o 

poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace 

január aţ jún 2022. Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú 

prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich ţiakov, vytvárať podmienky na 

zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. 

 

Spolu múdrejší 2 

Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného 

a dostupného doučovania svojich ţiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo ţiakom, 

ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a 

zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Cieľom výzvy je podporiť 

projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a 



spôsobilostiach ţiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného 

ukončenia vzdelávania ţiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa 

zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo 

vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie 

vzdelávanie ţiakov. 

 

Tréneri v škole 

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

záţitkovým 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. Ţiaci 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 ţiakov. 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

V školskom roku 2020/2021 neboli vykonané inšpekčné činnosti Štátnou školskou 

inšpekciou. 

 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy 

Všeobecné údaje 

Učebne: 27 

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

geografia a cudzie jazyky. 

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

dráha. 

Exteriér: oddychový areál školský dvor, átrium. 

Nábytok: triedy sú vybavené školským nábytkom. Veľkosť lavíc a stoličiek zodpovedá 

hygienickým predpisom. Ostatní starší nábytok sa priebeţne opravuje, renovuje a postupne 

vymieňame. 

Učebnice: ţiaci 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 pouţíva počas vyučovania (IKT vo vyučovaní) a na záujmovej činnosti 

ţiakov. PC technika sa vyuţíva aj v práci učiteľa a vedenia školy, vedenie databázy ţiakov 

a učiteľov, evidencia a tlač vysvedčení, evidencia vzdelávacích poukazov a kultúrnych 

poukazov. Internet sa pouţíva ako zdroj informácií a neinteraktívnu komunikáciu. Vyučovací 

proces ţiakov prebiehal v počítačových učebniach. 

Tehnický software a aplikácie: 

OS Windows 7,10,  Internet Explorer, Mozilla Firefox, EduPage, ASC rozvrhy, E-tlačivá, 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 nepouţitelné pre vyučovací proces. Napriek tomu sa mnohé ešte stále vyuţívajú 

a opravujú sa. V poslednom období sa ale zakúpilo dosť veľké mnoţstvo pomôcok na 

vyučovanie, prípadne sa získali z projektov a rady rodičov. Učebné pomôcky a športové 

náradie sú postupne doplňované podľa poţiadaviek predmetových komisií a metodických 

zdruţení, samozrejme podľa finančných moţností. Učebné pomôcky sa zakúpili aj z 2% od 

občianskeho zdruţenia rady rodičov. 

 

Čo sa nové vytvorilo, opravilo, havárie 

Z kabinetu chémie sa vytvorila malá učebňa na vyučovanie ţiakov v malých skupinách. Vo 

veľkej telocvični sa kompletne zrekonštruovala  palubovka. V triedach sa odstránili staré 

kachličkové obklady a následne sa sokle vymaľovali novým náterom. Zakúpili sa notebooky 

pre potreby vyučovania. Dokúpili sa šatňové skrine pre ţiakov 1. a 2. ročníka. Vo vestibule 

školy sa odstránila stará presklená prechodová stena a vynovil sa vstupný vchod do školy. 

Priebeţne sa vykonávala údrţba vnútorných a vonkajších priestorov školy. 



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 

ţiakov 

Pestrý výber záujmových krúţkov 

Účasť ţiakov v mnohých súťaţiach 

Dobrá spolupráca s MŠ  

Kapacita školy 

Špeciálny pedagóg, školský psychológ 

a asistenti učiteľa v škole 

Slabé stránky 

Nedostatočné ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov 

Odchod ţiakov 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 

Moţná spolupráca s druţobnými 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 1 1 2 1 5 10 6 6 6 38 

 

Počet ostatných žiakov so ŠVVP (nezačlenení) 

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

Počet 1 1 5 2 3 1 3 9 2 27 



Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka 

Počet zapísaných ţiakov na školský rok 2021/2022: 74 

Počet zapísaných ţiakov na školský rok 2022/2023: 71 

 

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

Počet prijatých ţiakov na 8-ročné gymnáziá: 6 

Počet prijatých ţiakov na bilingválne gymnáziá: 11 

Počet prijatých ţiakov na stredné školy po 9. ročníku: 43 

 z toho na gymnáziá: 12 odborné školy: 31 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Hodnotenie klasifikácie  
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Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet Počet 

1.-4. 

ročník 
174 65,2 10 3,8 76 28,5 0 0 8 3,0 0 0 

5.-9. 

ročník 
175 55,4 82 25,9 48 15,2 1 0,3 10 3,16 1 0,3 

1.-9. 

ročník 
349 59,8 92 15,8 124 21,3 1 0,2 18 3,1 1 0,2 

Hodnotenie klasifikácie k 31.08.2022 (doplní sa 31. 08. 2022) 
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1.-4. 
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5.-9. 
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1.-9. 

ročník 
            



Priemery klasifikácie žiakov po predmetoch 

Predmet 
Celkový prospech 

1. stupeň 2. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 1,30 1,92 

Matematika 1,21 1,73 

Prírodoveda - biológia 1,19 1,78 

Vlastiveda - geografia 1,17 1,70 

Prvouka 1,04  

Dejepis  1,73 

Fyzika  1,60 

Chémia  1,67 

Anglický jazyk 1,09 1,79 

Nemecký jazyk  1,34 

Ruský jazyk  1,74 

Francúzsky jazyk  1,39 

Občianska náuka  1,52 

Hudobná výchova 1,00 1,01 

Výtvarná výchova 1,00 1,02 

Telesná a športová výchova 1,00 1,06 

Informatika 1,00 1,00 

Plávanie 1,00 1,00 

Technika   

Celkový prospech k 30.6.2021 1,09 1,47 

 

Hodnotenie správania za školu 

 1. stupeň 2. stupeň Spolu 

Správanie 2. Stupeň 0 0 0 

Správanie 3. Stupeň 0 0 0 

Správanie 4. Stupeň 0 0 0 

Riaditeľské pochvaly 28 66 94 

Riaditeľské pokarhania 0 5 5 



Hodnotenie dochádzky 

Počet vymeškaných 

hodín 

(celý školský rok) C
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1. stupeň 30 621 114,68 30 621 114,68 0 0,00 

2. stupeň 39 753 125,80 39 747 125,78 6 0,02 

Spolu 70 374 120,71 70 368 120,70 6 0,01 

 

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na ţiaka 

(normatív) 

Príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči 

ţiakovi vyţivovaciu povinnosť. 

rok 

Výška 

normatívu 

na stránke 

MŠ SR 

Skutočné čerpanie 

Pridelený rozpočet  
2021 

1.- 6. mesiac 

2022 

2021 1 154 545,00 
1 209 096,00  €  

1 207 380,00 € 

 

16 093,00 € 13 046,00 € 

2022 1 180 312,00 € 535 642,00 € (1. polrok) 

1 105 056,00 € / 95,71 % 

) 

  

 

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

finančných aktivít (odmeny pedagógom, dohody, materiálové vybavenie....): 0,00 e 

 dohody pre vedúcich ZÚ: 9. – 12. 2021: 0,00 € , 1. – 6. 2022: 0,00 € 

 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít:  

300,00 € (MČ Košice-Západ), 871,40 € (sponzorstvo), 600,00 € (školské potreby pre 

odídencov z Ukrajiny) 

 Príspevok na ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2021: 300,00 €, 2022: 200,00 

€/ učebné pomôcky. 

 Príspevok na školy v prírode: 2022: 5 300 €. 



 Príspevok na lyţiarsky výcvik: 4 620,00 €. 

 Príspevok na učebnice: 2021: 10 953,00, 2022: 18 792,00 €. 

 Príspevok na asistentov učiteľa: 2021: 2 032,00 €, 2022: 4 064,00 €. 

 Príspevok na rekreačné poukazy: 2021: 3 284 €, 2022: 1 831,83 € 

 Kapitálové výdavky: 2021: 50 544,28, 2022: 0,00 €. 

 Projekt Spolu múdrejší 3: 2021: 5 750,00 €, 2022: 9 000,00 € 

 Dezinfekčné prostriedky – COVID-19: 2021: 5 300,00 € 

 Dotácia na školské potreby pre odídencov z Ukrajiny: 2022: 4 200,00 € 

Záväzky za  rok: 2021: 0,00 €; 2022: 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 ţiakov a aktuálne problémy. Z účtu rodičovského  zdruţenia boli škole poskytované 

financie na súťaţe, 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 dôleţité 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 ţiakov pracoval a vyšetroval ţiakov. 

  



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 ţiaka, 

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

počítačovej gramotnosti a všestrannej pohybovej prípravy uţ od prvého ročníka, 

venovať pozornosť rozvoju komunikácie a čítania s porozumením, 

 rozvíjať u ţiakov finančnú gramotnosť, 

 pozornosť venovať ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 rozvíjať u nadaných a talentovaných ţiakov ich zručnosti a schopnosti, 

 rozvíjať športové nadanie ţiakov, 

 pokračovať v implementácii plávania vo vyučovacom procese, 

 zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia voči ţiakom a predchádzať úrazom, 

 skvalitniť popoludňajšiu činnosť v školskom klube detí, 

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

 podporovať tvorivú a aktívnu činnosť na vyučovacej hodine,  

 podporovať zavádzanie IKT do vyučovania, 

 vyuţiť analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti na skvalitnenie činnosti školy, 

 posilniť výchovnú funkciu školy a zlepšovať správanie ţiakov 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 vyuţiť 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 ţiaka, 

 zvýšiť zodpovednosť a kompetencie vedúcich MZ a PK, 

 vyuţívať 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 utuţovaniu medziľudských vzťahov a prehlbovaniu vzájomnej dôvery. 

 

Spolupráca s verejnosťou a inými organizáciami 

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

zapájať do ţivota 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 ţiakov, 

 pokračovať v spolupráci s Kniţnicou pre mládeţ 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 ţiaka, ktorý bude 

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

a zvýšiť počet ţiakov na škole, podporiť dobré meno školy a nadviazať na jej športové 

úspechy. 

 

 

 

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 04. 07. 2022 

 

 

 

Dátum: 07. 07. 2022 

 

 

Mgr. Peter Fábry - riaditeľ školy 


