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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

za školský rok 2012/2013 

 

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy :  PaedDr. Viera Šotterová 

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole:   1. 2. 1990 

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy :   

Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 

Okres : Košice                                               Príslušnosť školy k školskému úradu :    Mesto Košice 

Telefón : 055/6434003  fax : 055/789 40 77                                         

E-mailová adresa školy: zs@zspodjavorke.edu.sk   

Webová stránka školy : www.zspodjavorke.edupage.org 

Čestný názov  školy udelený (dátum):  -    

Vznik školy:  podľa zriaďovacej listiny:  1.9.1983 

Z kroniky školy:   

1.  Štefan Kačír     1983/1984 – 1988/1989 

2.  PaedDr. Ladislav Horváth   1989/1990 – 1989/1990 

3.  PaedDr. Viera Šotterová     1989/1990  - pokračuje vo funkcii 

 

Podklady podľa osnovy z KŠÚ: 

1. Štatistické údaje o základnej škole k 28.6.2013: 

 počet všetkých tried ZŠ spolu :  55           z toho  v 0. – 4. roč. :  35 

               v 5. – 9. roč. :  20 

(do počtu tried uveďte  aj  nultý ročník, špeciálne triedy a špecializované triedy)  

 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu :  1083   z toho  v 0. – 4. roč. :  692 

               v 5. – 9. roč. :  391 

      (do počtu žiakov uveďte  aj žiakov nultého ročníka, špeciálnych tried a špecializovaných tried) 

 

 zvlášť uviesť počet špeciálnych tried : 13    v nich počet žiakov : 108 

 uviesť zvlášť počet tried nultého ročníka :  3               v nich počet žiakov :  42 

 počet oddelení ŠKD : 5      v nich počet žiakov : 125 

 uviesť LEN počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach :  0 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ :  501 

      (kritériá žiaka zo SZP používajte podľa Eduzberu 2012) 

mailto:zs@zspodjavorke.edu.sk
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 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ :  1083 

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 501 

 počet žiakov 0.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ :  0   

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :  161 104   priemer na žiaka : 148,61 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok :   84 739   priemer na žiaka :   78,24 

 počet znížených známok zo správania na konci roka :  2. st.: 83  3. st.: 58    4. st.: 111 

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka :  43     pochvál riad. školy :  36 

 počet prospievajúcich žiakov spolu : 571           neprospievajúcich spolu : 422 

 počet neklasifikovaných žiakov spolu : 0  

 počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 0 

 

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ - fyzický stav : 66       prepočítaný stav : 61,04 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ :   2                 z toho:  pre  žiakov so zdravotným postihom:  0                                                                               

osobný asistent: 0 

  počet vychovávateľov ŠKD :  5                              fyzický stav :  5       prepočítaný stav :  5  

 

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 12 

 z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 5 

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ -  fyzický stav :  21       prepočítaný stav :  20,3 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 28.6.2013  

 počet žiakov 9. ročníka : 23                          z nich neumiestnených : 17 

 počet prijatých - na gymnáziá : 0                          na stredné odborné školy : 6   

 počet končiacich v nižších ročníkoch : 96            z nich neumiestnených : 80  
 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 1 

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie : 1 
        

3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :  

a) uveďte počet na 1.-3. mieste v okresnom kole :  3   názvy súťaží (nie mená žiakov) :  

Zdravé mesto Košice, Najkrajší sen, Vesmír očami detí. 

b) uveďte počet na 1.-3. mieste v krajskom kole :  0               názvy súťaží (nie mená žiakov) :  - 

c) uveďte počet 1. – 5. miest v celoslovenskom kole :  0  názvy súťaží (nie mená žiakov) :  - 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 0 názvy súťaží (nie mená žiakov) :- 
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Základné údaje – kontakty  k 28.6.2013 
 
Vedenie školy: 

P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

1 riaditeľ/ka Dr. Viera Šotterová - - 
2 ZRŠ  Mgr. Dáša Tirdilová Mgr. Eva Klempířová Mgr. Iveta Čičáková 

3 hospodárka školy Alžbeta Straková - - 

4 vedúca ŠKD Margita Gregová - - 

5 vedúca CVČ Mgr. Dáša Tirdilová - - 

6 výchovný poradca Božena Šarová - - 

7 vedúca ŠJ Ľubica Matyášová - - 
 
V prípade, že v priebehu školského roka 2012/13 a v období od  1.7.2013  do 31.8.2013  nastala, resp.  
 
nastane zmena na pozícii riaditeľa, doplňte meno nového riaditeľa: -  
 
menovaný dňa: - 

 
Údaje o rade školy a poradných orgánoch  
 
Rada školy: 
Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: 2.7.2013 – 1.7.2017 
 
Členovia rady školy: 

  Meno a priezvisko Kontakt na predsedu 
( mail, telefón) 

 Predseda: Božena Šarová bozena24@centrum.sk 

 Členovia Rady školy za:   

1 pedagogický zamestnanec Božena Šarová - 

2 pedagogický zamestnanec Margita Gregová - 

3 ostatní zamestnanci školy Alžbeta Straková - 

4 zástupca rodičov Vlasta Badyová - 

5 zástupca rodičov Marcela Kováčová - 

6 zástupca rodičov Elemír Horváth - 

7 zástupca rodičov Mohamad Wosam Amir - 

8 zástupca zriaďovateľa (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 

alebo MMK, alebo Mat. škola) 
Ing. Alfonz Halenár Poslanec MZ 

9 zástupca zriaďovateľ (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 

alebo MMK, alebo Mater. škola) 
Ing. Marián Gál PhD. Poslanec MZ 

10 zástupca zriaďovateľa (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 

alebo MMK, alebo Mat. škola) 
Marcel Šaňa Poslanec MČ 

11 zástupca zriaďovateľa (dopíšte poslanec MČ, alebo MZ, 

alebo MMK, alebo Mat. škola) 
Tibor Gábor Poslanec MZ 

 
 
MZ a PK školy:  

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci 
zastúpenie 
predmetov 

poznámky 

1. MZ 0. - 2.roč. Mgr. Poláková Mária roč. 0. - 2. MZ 0. - 2.roč. 

2. MZ 3. - 4.roč. Mgr. Kissová Valéria roč. 3. - 4. MZ 3. - 4.roč. 
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3. PK jazykov Mgr. Saurerová Lenka 
SJL, NEJ, RUJ, 
ANJ 

PK jazykov 

4. PK prírodov. pred. Mgr. Laskovská Marta 
MAT, FYZ, BIO, 
CHE, INF 

PK prírodov. pred. 

5. PK spoloč. pred. Mgr. Lišková Viera DEJ, GEO, OBV PK spoloč. pred. 

6. 
PK výchov Mgr. Adamondyová Andrea 

VYV, HUV, TSV, 
SEE, ETV, VUM, 
THD 

PK výchov 

7. PK špeciál. tried  Mgr. Tomková Darina Všetky predmety PK II. stupeň 

8. MZ špeciál. tried Mgr. Hažlinská Eva Všetky predmety MZ I. stupeň 

 
Stručná charakteristika práce poradných orgánov riaditeľa školy, rozpracovanie plánu práce školy               
do poradných orgánov a pod.  
 

 Cieľom metodického združenia a predmetových komisii bolo dbať o to, aby pedagogický zamestnanci 
upevňovali demokratický štýl riadenia výchovno – vzdelávacieho procesu, zabezpečovali efektívnu 
medzipredmetovú komunikáciu, zvyšovali svoju kvalifikáciu a profesijný rast a tým aj celkovú úroveň vyučovacieho 
procesu v škole. Predmetové komisie (PK) a metodické združenia (MZ) mali organizačnú, riadiacu, kontrolnú, 
hodnotiacu a vzdelávaciu funkciu. 

Členmi MZ a PK boli učitelia s rovnakou alebo príbuznou aprobáciou učebných predmetov. Ich vedením boli 
poverení skúsení učitelia. Pri tvorbe plánov MZ a PK sa vychádzalo z plánu práce školy, analýzy dosiahnutých 
výsledkov v uplynulom školskom roku, školského vzdelávacieho plánu, koncepčných zámerov školy a pedagogicko 
– organizačných pokynov.  

Cieľom poradných orgánov školy je usilovať sa o jednotnú informovanosť, vzájomnú profesijnú spoluprácu 
a odbornú úroveň vzdelávania. V rámci pravidelných zasadnutí si členovia vymieňali praktické skúsenosti o nových 
vyučovacích metódach, didaktických postupoch, spoločne riešili problémy, s ktorými sa stretli v práci. Veľký dôraz 
sa kládol najmä na správanie žiakov v škole, ale i mimo nej. Spolupracovali sme s rodičmi pri riešení bežných, ale 
aj závažnejších patopsychologických problémov ako: rozsiahleho záškoláctva, brachiálnej a verbálnej agresivity,  
respektíve závažného porušovania školského poriadku určeného vnútorným poriadkom školy.  Dosiahnuté 
výsledky nie vždy korešpondovali s našimi predstavami a cieľmi. V tejto súvislosti bude potrebné ešte viac 
zintenzívniť spoluprácu s príslušnými úradmi,  ako sú  ÚPSVaR a orgánmi Policajného zboru SR. 

Pedagogickí zamestnanci pri výchove a vzdelávaní žiakov kládli dôraz na rozvoj mravných, kultúrnych 
a národných hodnôt. Do obsahu učebných predmetov a tematických výchovno – vzdelávacích plánov bola 
zahrnutá mediálna výchova, environmentálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, ochrana života 
a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj, vlastenecká výchova, dopravná výchova, národný štandard finančnej 
gramotnosti a protidrogová výchova. Kvalita a efektívnosť vyučovania sa zvyšovali inováciou metód a foriem 
výučby, tvorbou učebných  materiálov, pedagogickej dokumentácie a didaktických/učebných pomôcok a IKT. 
Učitelia sa usilovali v rámci vyučovania postupovať diferencovane podľa schopností a záujmov žiakov.  

Systematická pozornosť bola venovaná dôslednému osvojeniu si štátneho jazyka a zvyšovaniu čitateľskej 
gramotnosti, t. j. čítaniu textu s porozumením aj v rámci zapojenia školy do projektu: Zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.   
Vyučujúci výchovných predmetov rozvíjali estetické cítenie žiakov, ich  tvorivosť, predstavivosť, fantáziu. Snažili sa 
vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k umeniu a k hudbe. Na hodinách telesnej výchovy si osvojovali základné 
pravidlá kolektívnych hier. V pracovnej oblasti sa zamerali aj na upevňovanie jednoduchých sebaobslužných 
činností, ktoré zlepšujú jemnú motoriku, koordináciu pohybov, orientáciu v čase a priestore a celkové zlepšenie 
pracovnej výkonnosti. 

Zdravie, disciplínu, vytrvalosť a hygienické návyky si žiaci upevňovali aj vďaka využívaniu školského 
výukového bazéna. V rámci niektorých predmetov boli uskutočňované exkurzie do CVČ Domino, planetária a ZOO. 
Žiaci boli zapojení do viacerých školských a mimoškolských súťaží.  

Plnenie vytýčených cieľov sa sledovalo formou vnútroškolskej a hospitačnej činnosti. Zmierňovať ťažkosti 
v učení a správaní žiakov pomáhala úzka spolupráca s výchovnou poradkyňou, CPPP a P  a s vyučujúcimi.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa vyučujúci riadili 
podľa Metodických pokynov č. 32/2011na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.  
Učitelia si zvyšovali svoju odbornosť individuálnym vzdelávaním, samostatným štúdiom odbornej pedagogickej 
literatúry, pedagogických časopisov, publikácií.  
      

              

 

 

http://www.e-pravo.sk/questions/view/50/postup-organu-policajneho-zboru-sr-pri-vymahani-pokuty-ulozenej-v-blokovom-konani
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Štatistické údaje  a profilácia školy  
 

 
Projektovaná kapacita školy:  26 tried/708   Počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0 

  spolu 

z toho  
dievčat % 

počet žiakov spolu           

šk. rok 
počet 
žiakov 

0.- 4. 
roč. 

z toho  
dievčat % 

5.- 9. 
roč. 

z toho  
dievčat % 

počet 
tried 

0.- 4. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

5.- 9. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

počet 
tried 

nultého 
ročníka 

2008/2009 1 051 
 

546 
 
51,95 782 

 
389 49,74 269 151 56,13 53 38 7 15 2 1 

2009/2010 1073 546 50,89 784 
 

380 
 

48,47 289 166 57,43 58 41 6 17 4 1 

2010/2011  1012 519 51,28 749 372 49,67 263 147 55,89 55 38 5 17 5 1 

2011/2012 1078 539 50 710 340 47,88 368 199 54,07 57 36 6 21 8 2 

2012/2013 1083 540 49,86 692 330 47,68 391 210 53,70 55 35 6 20 7 3 

 
Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  73    z toho z obvodov mimo obce:  13 
 
Priemerné počty: 
Φ počet žiakov na triedu (2012/13):   1.-4.roč.:  19,77    5.-9.roč.:  19,55     1.-9. roč.:  19,69   za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov v ŠT(2012/13):  8,30          Φ žiakov na bežnú  triedu (2012/13):  23,21 
 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ k 1.9.2012 
Počet žiakov 

spolu 
Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ 

176 78 0 72 8 

 
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:  0 
 
Počet zapísaných prvákov k 28.6.2013 pre školský rok 2013/14:  83 
Predpokladaný počet odkladov:  0 
 

Údaje  o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach  a ich následnom prijatí  
na stredné školy 
 
Žiaci  9. ročníka        

Počet žiakov   
9. roč. 

Gymnáziá Stredné odborné školy 

Prijatí Prijatí 

23 0 6 

 
Žiaci  5. ročníka 

Počet žiakov  
5. roč. 

Osemročné gymnáziá Iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

28 0 0 0 2 2 2 

 

Počet žiakov  
8. roč. 

Bilingválne  gymnázium Iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

15 0 0 0 2 2 2 

 
Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 28.6.2013 

 
nižší 

ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu 

počet žiakov 12 28 21 20  15 23 119 
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Integrovaní žiaci 
Počet integrovaných žiakov k 30.6.2012 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 
začlenených 
žiakov 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% zo všetkých 
žiakov školy 

- - - - - - - - - -  - 

 
Počet integrovaných žiakov k 30.6.2013 v špeciálnych triedach: 

 0. 
ročník 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Spolu 

počet 
špeciálnych 
tried / počet 
žiakov v nich 
*rátame ako 
skupinovú 
integráciu 

 - 1/6 2/19 2/17 1/8 1/12 2/19 2/15 1/9 1/3 13/108 

Z toho            
Individuálna 
integrácia 

           

 

druh postihu 
začlenených  žiakov  

v ŠT 

Sluchový 
postih- 

522 

Zrakový 
postih  - 523 

Narušená 
komin.- 

524 

Telesný 
postih – 525 

 

Vývinové 
poruchy 

učenia - 529 

Mentálny 
postih 

Spolu 

počet žiakov      
108 108 

Údaje o školskom vzdelávacom programe 
 
Názvy vyučovacích predmetov v ŠkVP nad rámec ŠVP: 

P.č. 1. ročník 2. ročník 3. ročník P.č. 5. ročník 6. ročník 7. ročník 

- - - - - - - - 

 
Stručné hodnotenie 5. roka existencie  ŠkVP ( klady – zápory): 
 

2. –  4. ročníky v špeciálnych triedach: 
 

 pozitívum: dotácia hodín – možnosť presunu hodiny z predmetu slovenský jazyk namiesto hodiny 
z predmetu matematika na základe odporúčania učiteľov. 

 
       5. – 9. ročníky:  
 

 absencia učebníc: slovenský jazyk a literatúra v 8. ročníku, matematika v 9. ročníku,  
dejepis, pracovné vyučovanie a  svet práce v 5., 6. ročníku, etická výchova vo všetkých 
predmetoch 

- v učebniciach matematiky chýbajú príklady na precvičovanie, slovné úlohy, cvičenia na     
             upevňovanie a rozvoj kľúčových kompetencií 
 

 pozitívum:  možnosť rozšíriť učivo a počet hodín v určitých predmetoch 
- dobre spracované učebnice hudobnej výchovy v 5. ročníku, v predmete pracovné 

vyučovanie a  svet práce v 7. a 8. ročníku, učebnice výtvarnej  výchovy v 5. – 7. ročníku, 
dejepisu vo všetkých ročníkoch. 
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Údaje o školskom klube detí 
 
 
Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:      

 
Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 

Údaje o centre voľného času: 
 
Centrum voľného času:   máme 

 

 Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny):    1.1.2005     Príp. dátum vyradenia  zo siete:  - 

Šk. rok 
Počet žiakov podľa V -40 

k 15.9.2012 
Skutočný počet žiakov Počet krúžkov 

2010/2011 239 239 13 

2011/2012 270 270 17 

2012/2013 60 60 4 

 
 
Zoznam krúžkov na škole (všetkých): 
 

1 Veselá škola 21 Šijeme 

2 S hudbou ma baví svet 22 Šport a športové modelárstvo 

3 Čítame s radosťou 23 Prírodovedný krúžok 

4 Poznávame prírodu 24 Hudba, spev, tanec 

5 Literárno- dramatický krúžok 25 Moja záhradka 

6 Prváčik, speváčik 26 Športové hry 

7 Veselé farbičky 27 Šikovníci 

8 Skákajúca žabka 28 Multikultúrna výchova v obrazoch 

9 Rýchly zajko 29 Tvorivko 

10 Pestrý svet 30  

11 Šikovníček 31  

12 Tvorivé ruky 32  

13 Ja, počítač a svet okolo nás 33  

školský rok: 
p

o
č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 

p
o

č
e
t 

o
d

d
e
le

n
í 

p
ri

e
m

e
r 

p
o

č
e
t 

k
rú

ž
k
o

v
 Š

K
D

 

p
o

č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 Š

K
D

  

 v
 k

rú
ž
k
o

c
h

 

%
 z

a
p

o
je

n
ia

 

p
o

č
e
t 

z
a
m

e
s
tn

a
n

c
o

v
 

p
re

p
o

č
ít

a
n

ý
 s

ta
v
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2010/2011 125 5 25 5 125 100 5 5 

2011/2012 125 5 25 5 125 100 5 5 

2012/2013 125 5 25 5 125 100 5 5 

  
  

počet 
krúžkov 

počet žiakov 
navštevujúcich 

krúžok 
% zapojenia žiakov 

0.-4. ročník 28 502 72,54% 

5.-9. ročník 14 179 45,78% 

spolu 42 681 62,88% 
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14 Skamaráťme sa s matematikou 34  

15 Múdra sova   

16 Tvorivé spracovanie materiálu   

17 Čítanie hrou   

18 Tvorivá dramatika   

19 Varíme, pečieme   

20 Priatelia dobrej knihy   

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 
 

Počet pedag. zamestnancov:           fyzický stav:  71    prepočítaný stav:   66,04 

Z toho ŠKD:                                        fyzický stav: 5      prepočítaný stav: 5 

 
Rozdelenie podľa kariérových stupňov: 
Počet: 

- začínajúci pedag. zamestnanec:  1 

- samostatný pedag. zamestnanec:  39 

- pedag. zamestnanec s 1. atestáciou: 24 

- pedag. zamestnanec s 2. atestáciou:  2 

Pracovný pomer  
Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer   0   pedag.     a    1   neped. zamestnanec. 

 
Kontinuálne vzdelávanie:  uvádzajte iba počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie v školskom roku 
2012/2013 

- adaptačné  1          -    aktualizačné    0 

- inovačné    2          -    špecializačné   0 

- funkčné      0          -    kvalifikačné     1 

- iné              0 

 
Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 
  

ukončené  
v roku   

prebieha začiatok ukončenie 
nezaradený 

 

má podanú 
prihlášku  
od roku 

RŠ 1999         

ZRŠ 2006        2013 

ZRŠ 2006 2013        

ZRŠ 2009        2013 

 
 
Odbornosť vyučovania v školskom roku  2012/13 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet ( na úväzky) 

Slovenský jazyk 1. a 2. st. 3,88 úväzku      

Anglický jazyk 1. a 2. st. 1,75 úväzku 

Nemecký jazyk 2. st. 0,61 úväzku 

Matematika 1. a 2. st. 2,65 úväzku 

Prírodoveda 1. st. 0,69 úväzku 

Vlastiveda 1. st 0,26 úväzku 

 Biológia 2. st. 0,17 úväzku 

Dejepis 2. st.  0, 09 úväzku 

Geografia 2. st. 0,13 úväzku 

Občianska výchova 2. st. 0,61 úväzku 

Fyzika 2. st.  0,13 úväzku 
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Telesná výchova1 st., Telesná 
a športová výchova  2. st. 

0,99 úväzku 

Hudobná výchova 1. a 2. st. 1,08 úväzku 

Výtvarná výchova 1. a 2. st. 0,07 úväzku 

Pracovné vyučovanie 1. st. 1,3 úväzku 

Informatické výchova 1. a 2. st. 0,23 úväzku 

Etická výchova 1. a 2. st. 0,36 úväzku 

 
 
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  

administratívny zamestnanec - - -  

školník 1 1 TPP  

strojník 1 1 TPP  

upratovačky 6 6 TPP, DPP 30.6.2013 

kurič - - -  

technik - - -  

špeciálny pedagóg - - -  

správca siete, serveru,... 1 0,3 TPP  

strážnik  1 1 DPP 30.6.2014 

vrátnička 1 1 DPP 30.6.2014 

finančná účtovníčka 1 1 TPP  

mzdová účtovníčka 1 1 TPP  

spolu: 14 13,3 -  

 
b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 
 fyzický počet prepočítaný počet - úväzky 
riaditeľka - vedúca ŠJ 1 1 

hlavná kuchárka 1 1 

kuchárka 1 1 

prevádzkový zamestnanec 4 4 

administratívny zamestnanec - - 

spolu: 7 7 

 
Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti   
 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Kráľovský poštár Svetový deň bez násilia 

Zoznámte sa, prosím Svetový deň duševného zdravia 

Pasovanie prváčikov Svetový deň prevencie AIDS 

Šarkaniáda Môj najkrajší sen - výtvarná súťaž 

Možno príde aj Mikuláš Koláže rozprávajú - výtvarná súťaž 

Vianočná besiedka v MŠ Svetový deň nefajčenia 

Karneval 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog 
a obchodovaniu s drogami 

V zdravom tele - zdravý duch Vesmír očami detí -  výtvarná súťaž 

Minimaratón Príroda očami detí -  výtvarná súťaž 

Športové popoludnie s ochutnávkou čaju Svetový deň mlieka 
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Výstavka vianočných ozdôb Návšteva knižnice na Humenskej ulici 

Darčeky pre prváčikov Dni mesta Košice 

Stavanie snehuliaka Medzinárodný deň knižníc 

Deň jablka Európsky týždeň BOZP 

Krajina Písmenkovo Medzinárodný deň boja proti fajčeniu 

Kráľovský pisár Svetový deň výživy 

Čitateľský maratón Energetika 2013 – výtvarná súťaž 

Z rozprávky do rozprávky 

Zneužívanie omamných látok - trestno-právna 
zodpovednosť – beseda s príslušníkmi mestskej 
polície  

Bezpečná a zdravá doprava Protidrogové problematiky na škole - beseda 

Marec - mesiac knihy – literárne a výtvarné 
spracovanie Futbalový turnaj v spolupráci so ZŠ Janigova, Košice 

Súťaž o najkrajšiu kraslicu Prírodovedná exkurzia – CVČ Domino 

Maľujeme na asfalt Ochraňuj a pomáhaj – činnosť štátnej polície 

Športujeme a otužujeme sa Súťaž mladých zdravotníkov  

Jesenné hry v prírode Šetríme prírodu CVČ Domino 

Športová olympiáda Planetárium – exkurzia CVČ Domino 

MDD – športovo - zábavné popoludnie Bachtale čhave – vystúpenie detí – MČ L IX 

Môj Valentínko: „Valentínke srdiečka“ Vystúpenie skupiny M. Čekovského  

Moje leporelo Spaľovňa – exkurzia - Kosit 

Darčeky ku dňu matiek, otcov Slávik Slovenska – okresné kolo 

Zdravé potraviny Práva dieťaťa – výtvarná súťaž 

Ako som prišiel na svet - beseda Deň 112 očami detí – výtvarná súťaž 

Týždeň hlasného čítania – súťaž: „Naj čitateľ“ Zdravé mesto Košice – výtvarná súťaž 

Týždeň zdravia Deň polície – ukážky zásahov, zložiek polície 

Deň eura Štvorylka 

Vianočné posedenie – vianočná burza Návšteva knižnice Nezábudka 

Deň jabĺk -  výstavka ovocia a zeleniny Dinosaury - cesta do praveku - výstava 

„Pesničky z vrecka pre veselé decká“ - vých. koncert Návšteva Botanickej záhrady 

Slávik Slovenska – školské kolo Vianoce v Košiciach 

Dni ochrany prírody – vychádzka do prírody Výstava motýľov 

Deň narcisov - liga proti rakovine - beseda Výstava vianočných aranžmánov 

Deň matiek - Moja mama - výtvarná súťaž Zdravý životný štýl - beseda 

Deň Zeme - výtvarná súťaž, beseda so žiakmi Zneužívanie detí - beseda 

Deň zdravej výživy – návšteva MŠ – výstavka jedál 
spojená s ochutnávkou ZOO Kavečany 

Svetový deň ústneho zdravia – beseda 
o starostlivosti ústnej hygieny Zoznamovací inzerát - beseda 

Slušné správanie – dramatizácia rozprávky:  
 „O psíčkovi a mačičke“ Spracovanie odpadu – návšteva spaľovne 

Európsky týždeň boja proti drogám – beseda pre 
žiakov špeciálnych tried Historické pamiatky v Košiciach 

List Ježiškovi – detské želania Holokaust – exkurzia, prednáška 

Moja rodina na tričku – maľovanie na trička Krakovské betlehemy - výstava 

Rodičia a deti - beseda Kreslenie na asfalt 
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V škole pracuje 46 záujmových útvarov vrátane ŠKD, CVČ a špeciálnych tried. Do práce v krúžkoch je 
z celkového počtu 1083  zapojených 741 žiakov. Z toho v ŠKD sú činné 4 záujmové útvary. 

Krúžky prebiehajú každé popoludnie v priestoroch školy aj v rámci zapojenia do projektu: Vzdelávaním 
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.                              

V krúžkoch Skamaráťme sa s matematikou, Múdra sova a Veselá škola bola žiakom našej školy 
poskytovaná príprava  na vyučovanie hravou a súťažnou formou, nakoľko takáto možnosť im zo strany rodičov 
doma poskytovaná nie je.    
 Čitateľsko-recitačné zručnosti si žiaci osvojovali a upevňovali v záujmových útvaroch Priateľ dobrej knihy, 
Čítanie hrou, Čítanie s radosťou. Dôraz sa kládol na čítanie s porozumením, dodržiavanie interpunkčných 
a diakritických zásad a správnu interpretáciu poézie a prózy.  

Prírodovedný krúžok, Pestrý svet, Poznávame prírodu boli zamerané na pestovanie vzťahu k prírode 
a k rozvoju environmentálneho myslenia.   
 V oblasti počítačovej techniky sa žiaci zdokonaľovali na krúžkoch Ja, počítač a svet okolo nás.  
 Spevácke zručnosti, rozvoj vlastnej či cudzej kultúry si žiaci upevňovali v krúžkoch Prváčik – speváčik,  
S hudbou ma baví svet, Hudba – spev - tanec. Dramatickú výchovu zastrešuje Literárno – dramatický krúžok.  
 Okrem týchto krúžkov boli žiaci zapojení do viacerých výtvarných krúžkov, v ktorých rozvíjali svoj 
prirodzený sklom k umeleckému cíteniu, napr. záujmový útvar Veselé farbičky a Multikultúrna výchova v obrazoch.  
 Krúžky Šikovníček, Tvorivko, Šikovníci, Tvorivé spracovanie materiálu sme zamerali na rozvoj jemnej 
motoriky, tvorivosti a fantázie. Žiaci navrhli a vyrobili mnohé predmety, darčeky alebo hračky.  
 V krúžkoch Šijeme, Varíme – pečieme, Moja záhradka si žiaci osvojovali základné domáce a pestovateľské 
práce. 
 A v neposlednom rade sa žiaci mohli celoročne zapájať do športových a telovýchovných činností. Do 
športových aktivít boli deti zapájané v rámci krúžkov Športové hry a modelárstvo, Športové hry, Rýchly zajko, 
Skákajúca žabka.  
 Žiaci našej školy sa cez letné prázdniny zúčastnia niekoľkých turnusom prímestských táborov, ktoré 
pravidelne organizuje Pastoračné centrum Saleziánov.  

  
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika 

 

Názov projektu 
Termín začatia 

realizácie projektu 
Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne príslušníkov 
marginalizovaných 
rómskych komunít  

marec 2012 január 2014  

Vzdelávaním 
pedagogických 
zamestnancov k inklúzii 
marginalizovaných 
rómskych komunít 

1.9.2012 30.6.2014  

 
 
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

 
Hlavným  cieľom projektu je inovácia obsahu a metód vzdelávania v ZŠ smerom k podpore čitateľskej 

gramotnosti žiakov z MRK, vrátane prípravy pedagógov. Sociálne znevýhodneným žiakom z  MRK tak bude 
uľahčený prístup, začlenenie sa a úspešné pôsobenie vo vzdelávaní, ale aj v spoločnosti. 

„Zabudnutý čert“  - divadelné predstavenie Dni ochrany prírody -  plazy 

Jarné hry v prírode Herpetofauna - výstava plazy 

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo Najkrajší sen – výtvarná súťaž 

Beseda Dozrievam v muža... - beseda 
 

Cesta do praveku - výstava 
 

Čo je skutočne láska - beseda 
 

Protidrogová závislosť – aktivity pre žiakov 
 

Sexuálne násilie - beseda 
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Realizovaním plánovaných aktivít (podpora čitateľskej gramotnosti, digitálnej, cudzích jazykov a ďalších kľúčových 
kompetencií) sa dosiahne, že pedagógovia a žiaci z MRK budú inovovaným obsahom/systémom vzdelávania 
pripravovaní na reálne potreby trhu práce a zároveň tak, že v každodennom živote budú schopní kriticky myslieť, 
analyzovať a vyhodnocovať spoločenské javy a pružne reagovať na zmeny potrieb na trhu práce. 
Strategický cieľ projektu je rozdelený na 2 čiastkové - špecifické ciele.  

Prvý špecifický cieľ je zameraný najmä na inováciu metód a foriem výučby, tvorbu učebných  materiálov, 
pedagogickej dokumentácie a didaktických/učebných pomôcok a IKT pre ich aktívne využitie vo vyučovacom 
procese modernej ZŠ, čím sa motivujú, aktivizujú  a zlepšujú viaceré kľúčové kompetencie, prioritne čitateľská 
gramotnosť cieľových skupín, smerom k ich príprave, ľahšej  inklúzii a úspešnému pôsobeniu vo vzdelávaní, ako aj 
v spoločnosti.  

Druhý špecifický cieľ projektu je prioritne zameraný na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov 
a rozvoj čitateľských zručností žiakov prostredníctvom rozvoja metakognície, smerujúceho ku kvalitnejšej 
a modernejšej vzdelávacej príprave sociálne znevýhodnených žiakov z MRK na život ako aj prácu vo vedomostnej 
spoločnosti. 
 

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít  

Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním 
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z 
Európskeho sociálneho fondu. Je určený pre základné školy, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hlavnými aktivitami projektu je  vzdelávanie 
pedagogických a odborných zamestnancov,  podpora celodenného výchovného systému („CVS“) a technická 
podpora aktivít národného projektu.  
             Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych 
komunít. 

Koordinácia a implementácia národného projektu je  zabezpečená Hlavnou projektovou kanceláriou MPC 
v Prešove. 
 
 
V školskom roku 2012/2013 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk pre 
školu: 
 

P . č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

 
Názov školského časopisu: - 
 
Špecifiká školy:  
 

Prioritou ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je rozvíjanie manuálnych zručností a schopností žiakov, ktoré 
budú využívať pri ďalšom vzdelávaní a v praktickom živote. Dôraz sa kladie na optimálnu socializáciu žiakov školy 
v oblasti vzdelávania, uplatňovanie v osobnom živote a profesijnom, empatiu voči spoluobčanom bez etnických 
predsudkov. Špecifikom školy je 100 % zloženie žiakov, ktorých materinský jazyk je rómsky. 
 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonávanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
Termín a výsledky za šk. rok 2012/13:   0 

 
Iná kontrolná činnosť v škole v roku 2012/13 (názor kontrolného orgánu, dátum, zameranie) : 0 

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:  
 

2012/13  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy )  výsledky k 30.6.2013 
 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI 
NEKLASIFIK

. 

opravn
é 

skúšky 

priem. 
prospec

h 

samé 
jednotk

y 

poče
t 

% 
poče

t 
% 

poče
t 

% 
poče

t 
% 

poče
t 

% počet počet počet 

1.-4. 

35 692 30 4,33 42 6,06 387 55,92 233 33,67 0 0 0 2,5 9 ročník 
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5.-9. 

20 361 1 0,27 17 4,70 184 50,96 189 52,35 0 0 0 2,84 0 ročník 

1.-9. 
ročník 55 1083 31 

2,8
6 59 

5,4
4 571 

52,7
2 422 

38,9
6 0 0 0 2,67 0 

 
 
 
 

2012/13  2. polrok  ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2013 

 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet 

1.-4. 

35 692 30 4,33 42 6,06 387 55,92 233 33,67 0 0 0 2,5      9 ročník 

5.-9. 

20 361 1 0,27 17 4,70 184 50,96 189 52,35 0 0 0 2,84 0 ročník 

1.-9. 
ročník 55 1083 31 2,86 59 5,44 571 52,72 422 38,96 0 0 0 2,67 0 
 
 
 
Pre porovnanie: 
2011/12     2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 
 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet 

1.-4. 

36 710 14 1,97 45 6,33 372 52,39 279 39,29 0 0 0 2,35 6 ročník 

5.-9. 

21 368 4 1,08 9 2,44 159 43,20 196 53,26 0 0 0 3,10 0 ročník 

1.-9. 
ročník 57 1078 18 1,66 54 5,00 531 49,25 475 44,06 0 0 0 2,72 6 

 
 
 
2012/13    IBA   Špeciálne triedy 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

počet % počet % počet % počet % počet % počet počet počet 

1.-4. 

6 50 20 40 8 16 18 36 4 8 0 0 0 1,68 0 ročník 

5.-9. 

7 58 0 0 8 13,79 44 75,86 6 10,34 0 0 0 2,68 0 ročník 

1.-9. 
ročník 13 108 20 18,51 16 14,81 62 57,40 10 9,25 0 0 0 2,18 0 

 
 
 



 14 

 
 
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  

 
 
Priemer za 1. - 9. roč.    2,67                                  Priemer v 2011/12 :    2,72   pre porovnanie 

 
      

 

 
 

c) Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom 
 

 I. stupeň % II. stupeň % 
spolu za ZŠ 

 
predch. šk. rok za ZŠ 

správanie 2. stupeň 31 4,48 52 13,30 
Počet / %: 
83/7,66 

Počet / %: 90/8,34 

správanie 3. stupeň 17 2,46 41 10,49 
Počet /%: 
58/5,35 

 
Počet /%: 71/6,58 

predmet 
celkový prospech 

I. stupeň II. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 3,10 3,56 

matematika 3,00 3,39 

prírodoveda – prírodopis, biológia,  3,00 3,53 

vlastiveda – geografia, zemepis 3,00 3,55 

dejepis  - 3,35 

fyzika  - 3,52 

chémia  - 3,65 

anglický jazyk 3,50 3,25 

nemecký jazyk  - 3,84 

ruský jazyk  - 3,44 

informatická výchova 2,70 2,70 

občianska výchova  - 2,78 

hudobná výchova 1,90 1,61 

výtvarná výchova, výchova umením 1,70 1,61 

pracovné vyučovanie  1,60 2,05 

telesná výchova 1,60 2,10 

svet práce  1,91 

technika  1,42 

Celkový prospech k 30.6.2012 2,50  2,84 

Celkový prospech k 31.8.2013 2,50 2,84 
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správanie 4. stupeň 55 7,95 56 14,32 
Počet / %: 
111/10,24 Počet / %: 112/10,38 

riaditeľské pochvaly 24 3,46 12 3,07 
Počet / %: 
36/3,32 Počet / %: 40/3,71 

riaditeľské pokarhania 36 5,20 7 1,79 
Počet / %: 
43/3,97 

 
Počet / %: 50/4,63 

 
 

d) 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 38 525 55,59 27 286 69,08 60,49 84,76 

spolu II. polrok 55 638   80,40 39 655 101,42 87,99 68,98 

Spolu za rok, z toho: 94 163 136,07 66 941 171,20 148,75 153,75 

ospravedlnených / rok 44 234 63,92 32 131 82,17 70,51 56,24 

neospravedlnených / rok 49 929 72,15 34 810 89,03 78,21 97,50 

 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Škola bola projektovaná pre 708 žiakov, avšak v skutočnosti ju navštevuje 1083 žiakov. Vyučuje sa v 55 
triedach so zmenným vyučovaním v 2. - 4. ročníku. Na I. stupni je 35 tried a na II. stupni 20 tried. Naplnenosť školy 
je na 152,96 %. 

Žiaci školy využívajú 2 telocvične, bazén, školský dvor, 5 počítačových učební s internetom, z ktorých 3 
majú interaktívnu tabuľu a 1 multimediálnu učebňu. Odborná učebňa je od svojho vzniku –  apríl 2007  plne 
využívaná žiakmi našej školy. Zriadenie tejto učebne sa nám podarilo vďaka finančnej pomoci U. S. Steel Košice.  

Úroveň materiálno-technického zabezpečenia školy je dobrá. Zapojením školy do projektov sa vybavenie 
školy didaktickými pomôckami výrazne zlepšilo. 

Vybavenie školskej jedálne a niektorých tried sa inovovalo novými plastovými oknami, interiérovými 
roletami a vnútorným vybavením školskej kuchyne.  

 
 
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy    
 
Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2013: 

Rozpočet školy:            1 390 145 €          

Rozpočet na originálne kompetencie / ŠKD /           53 200 €            

Vzdelávacie poukazy              11 588 €                

Odchodné – učitelia                2 650 € 

Odchodné -vychovávateľka                                                    0 €     

Príspevok na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia       50 100  €     

    
Rozpočtové finančné prostriedky spolu:            1 507 683  €           
 
Rok  2013: 

Pridelený rozpočet na PK podľa normatívu:            1 487 316 € 

Skutočne pridelený rozpočet:                    1 390 146 € 

% ( skutočný k normatívu): 93 

 
Pridelené prostriedky rozpočtu za 1. polrok: 617 323 €              % prideleného rozpočtu za 1. polrok:  44 
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Pridelený  rozpočet v OK : 135 642 €        

 
Záväzky za  rok :  

2011  0 € 

2012   0 € 

2013 iba  do 30.6 0 € 

                                     

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 
 

Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zúčastnili viacerých výtvarných súťaží a dosiahli takéto 
umiestnenia:  

 
Gujdová Martina – výtvarná súťaž  - Zdravé mesto Košice – ocenená  v okresnom kole   
Hanko Jozef – výtvarná súťaž  - Deň 112 očami detí - I. miesto v celomestskom kole  
Garbár Alexander – výtvarná súťaž  - Deň 112 očami detí - II. miesto v celomestskom kole 
Mohamad René Amir - výtvarná súťaž  - Deň 112 očami detí - III. miesto v celomestskom kole 
Žigová Renáta - výtvarná súťaž   - Najkrajší sen - I. miesto v okresnom kole  
Harkabusová Jarmila– výtvarná súťaž- Vesmír očami detí - III. miesto v okresnom kole 
 

 Žiaci 6. ročníka sa veľmi úspešne zúčastnili na súťažiach v aranžovaní:  

 
Turták Erik - Jesenné aranžovanie - celomestské kolo -  postup do krajského kola 
Berko Dávid - Jesenné aranžovanie - celomestské kolo - postup do krajského kola 
Turták Erik - Zimná fantázia - celomestské kolo - postup do krajského kola 
Berko Dávid - Zimná fantázia -  celomestské kolo - postup do krajského kola 
Čičák Matej - Letné aranžovanie -  celomestské kolo - čestné uznanie 

 
  Medzi ďalšie úspechy môžeme spomenúť umiestnenia týchto žiakov:  

 
Wosam Amir Mohamad - premiant školy v rámci ocenenia Mesta Košice  
Mária Kandúrová -  Hviezdoslavov Kubín - čestné uznanie v okresnom kole 

 
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

 
- čitateľská gramotnosť: čítanie s porozumením, gramatický správny písomný prejav,  tvorba slohových prác 
- matematická zručnosť  
- prírodovedná a vlastivedná oblasť 
- absencia domácej prípravy na vyučovanie 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 
 

- chýba relaxačná miestnosť (muzikoterapia a arteterapia)  
- potreba vytvorenia pracovného miesta  školského psychológa a špeciálneho psychológa 

                            

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy (v prílohe). 
 
Spolupráca s rodičmi a organizáciami, poskytovanie služieb žiakom  a rodičom: 
 

Veľký dôraz kladieme na spoluprácu školy s rodičmi žiakov. Zástupcovia rodičov sú členmi rady školy, 
ktorá je poradným orgánom riaditeľky školy. Záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky svojich detí je 
minimálny a na slabej úrovni. Ak si to vyžaduje situácia, sú rodičia predvolaní do školy, ale spolupráca s nimi je 
veľmi zložitá, ťažká a často nie je na požadovanej úrovni. Správanie rodičov sa vymyká etickým, morálnym 
a spoločenským normám – nemajú problém učiteľovi vynadať, vyhrážať sa mu, vulgárne sa vyjadrovať, ba 
v niektorých prípadoch aj fyzicky napadnúť. 

Škola spolupracuje s  U.S. Steel Košice, Kriminálnou políciou SR,  Obvodným oddelením Policajného 
zboru Luník IX a KVP, ÚPSVaR, Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrom 
špeciálno – pedagogického  poradenstva, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,  Materskou školou 
Hrebendova 5 na sídlisku Luník IX,  CVČ Domino, Knižnicou pre mládež, s Pastoračným centrom Saleziánov 
a ďalšími organizáciami. Konštatujeme, že spolupráca s danými organizáciami je na dobrej úrovni.  

 



 17 

 
 

Organizovanie školy v prírode, lyžiarsky kurz:  0 
 
Záver 

 
Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice v súčasnosti navštevuje 1 083  rómskych žiakov (100 %). 

Vedenie školy po prerokovaní v pedagogickom kolektíve vypracovalo v roku 2009 koncepciu rozvoja školy, v ktorej 
sa  zameriavame hlavne na:  

 
a) zvyšovanie úrovne a efektívnosti výchovy a vzdelávania skvalitňovaním pedagogickej práce 

a modernizáciou metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu, 
b) zabezpečenie dôsledného plnenia školského vzdelávacieho programu, učebných plánov, učebných osnov 

a vzdelávacích štandardov, 
c) prehlbovanie starostlivosti o ďalšie vzdelávanie a odborný rast pedagogických zamestnancov, 
d) využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese, 
e)          zlepšenie materiálno – technického vybavenia školy.  
 

Pri organizácii práce školy je treba vychádzať z podmienok, v ktorých naši žiaci vyrastajú, sú vychovávaní 
a pripravovaní pre život. Rodina v mnohých prípadoch ovplyvňuje v negatívnom zmysle správanie žiaka. Žiaci 
v súčasnosti na našej škole majú nárok na dotáciu na učebné pomôcky a stravu v školskej jedálni, ak je rodina v 
hmotnej núdzi.  

Žiaci sa doma na vyučovanie nepripravujú, pretože nemajú vytvorené vhodné podmienky. Ich vedomosti sú 
nadobúdané iba v škole, čo samozrejme nestačí a aj úroveň dosiahnutých výsledkov je takýmto podmienkam 
adekvátna. Skutočnosť, že v rodinách sa komunikuje iba rómskym jazykom, sa negatívne odráža v jazykovom 
prejave žiakov. Slovná zásoba žiakov je chudobná, ich vyjadrovanie je strohé, často gramaticky nesprávne. 
Vedomosti žiakov sú krátkodobé, učivo v podstate ovládajú, ale nízka úroveň ovládania slovenského jazyka im 
bráni, aby dané úlohy zvládali. 
 Správanie mnohých žiakov nie je na požadovanej úrovni, často dochádza k porušovaniu školského 
poriadku. Zložitosť výchovy je daná predovšetkým tým, že v jej realizácii sa často vyskytujú protiklady medzi cieľmi 
školy a realitou, medzi úsilím školy a rodinným prostredím. V triedach sa často stretávame so žiakmi rôzneho veku. 
Dôsledne dbáme, aby sa zlepšovala dochádzka žiakov do školy.  
V školskom roku 2012/2013 sme mali na škole 13  špeciálnych tried pre žiakov, ktorí sa vyučujú podľa učebných 
osnov špeciálnej školy a školského vzdelávacieho programu pre špeciálne triedy. 
 
V školskom roku 2012/2013 sme sa snažili: 
 

 Zabezpečovať funkčnosť a neformálnosť činnosti metodických a poradných orgánov školy.  
 

 Prehlbovať spoluprácu školy a rodiny s cieľom zlepšiť podiel rodiny na práci školy. 
 

 Zvyšovať úroveň a efektívnosť výchovy a vzdelávania skvalitňovaním pedagogickej práce a modernizáciou 
metód a foriem výchovno-vzdelávacieho procesu.  
 

 Podporovať mimoškolské a mimo vyučovacie aktivity pedagogických zamestnancov, ktoré majú pozitívny 
vplyv na výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a efektívne využívanie voľného času žiakmi – príprava 
žiakov na predmetové súťaže, kultúrne programy. Organizovať olympiády, zabezpečovať prípravu žiakov 
na priebeh triednych a celoškolských kôl. 

 

 Zabezpečovať profesionálny rast pedagogických zamestnancov našej školy. 
 

 Pozornosť venovať výchove žiakov k ľudským právam, problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu, týrania, šikanovania.  

 

 V rámci výchovy žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečiť, aby do výchovno-
vzdelávacieho procesu bola zaradená problematika preventívno-výchovného pôsobenia v oblasti požiarnej 
ochrany a zdravotnej prevencie. 
 

 Sledovať úroveň materiálno – technického vybavenia kabinetov a ich využívanie. 
 

 Dbať o to, aby každý žiak mal na začiatku školského roka potrebné učebnice a vyučujúci zosúladil 
používané a potrebné pomôcky na vyučovanie (zošity, rysovacie  pomôcky, pomôcky na výtvarnú 
výchovu... ). 
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 V zmysle zásad Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu 
zdravia. 
 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:   
 
PaedDr. Viera Šotterová -  riaditeľka školy 
Mgr. Eva Klempířová -  zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň 
Mgr. Iveta Čičáková - zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň 
Bc. Slávka Királyová - ekonómka školy 
Vedúci metodických združení a predmetových komisií  
Výchovná poradkyňa školy 
 

 
Správa je vypracovaná v zmysle:: 
 
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení 
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 
3. Koncepcie školy na roky 2009 - 2013 
4. Plánu práce ZŠ, Školského vzdelávacieho programu  na školský rok 2012/2013 
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice 
7.   Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 

 
 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade dňa: 1. 7. 2013 
 
 
 
 
          Dr. Viera Šotterová 
             riaditeľka školy 
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Príloha: 
 
Vyhodnotenie koncepčného zámeru Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, 
Košice na roky 2009-2013 
 
 
I. OBLASŤ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU: 
 
 

V oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu je naším cieľom vytvárať na škole optimálne 
podmienky pre výchovu a vzdelávanie. Motivovať žiakov k učeniu a dosahovaniu čo najlepších 
výsledkov v škole. Okrem toho zvýšenú pozornosť venujeme talentovaným žiakom, aby sme 
rozvíjali ich schopnosti a nadanie, ale na druhej strane pomáhame žiakom, ktorí majú menej 
predpokladov pre zvládanie učiva. V rámci možností zapájame  žiakov do súťaží. Rozvíjame 
talent so zameraním na šport, kultúru – tanec, spev, maľovanie a zručnosti. Žiaci majú možnosti 
rozvíjať svoje nadanie, ale aj záľuby v krúžkoch, usporadúvaných školou a Centrom voľného 
času na škole. Taktiež v tomto školskom roku v rámci projektu MPC Prešov – Do školy bez 
tašky pracovalo na škole 28 krúžkov podľa záujmu žiakov. Centrum zabezpečuje aktívny 
oddych detí v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít. Žiakov počas roka zapájame do 
pravidelnej činnosti, aby čo najviac času trávili pod dozorom vedúcich krúžkov a v kolektívoch 
rovesníkov. Ide nám aj o to, aby aktívne trávili voľný čas. Budeme aj naďalej dbať o to, aby 
každý žiak mal právo na zrozumiteľný výklad učiva, aby mal právo položiť otázku a dostal na ňu 
odpoveď.  
Počas celého školského roka sme venovali pozornosť poukazovaniu na škodlivosť fajčenia, 
alkoholizmu, drogových závislostí, poukazovali na ich škodlivé účinky pre zdravie detí, ale aj 
dospelých, vytvárali sme medzi žiakmi príklady. 
Pre skvalitnenie práce sme zapojili do vyučovacieho procesu 2 asistentky učiteľa, ktoré 
pomáhajú pri spolupráci škole s rodičmi žiakov. Ďalšie 2 asistentky pracujú v rámci projektu 
MPC Prešov, ktorý trvá 2 roky. Dve zo štyroch asistentiek majú úplné stredoškolské vzdelanie 
s maturitou a od septembra 2013 pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Snažili sme sa ich čo 
najviac zainteresovať na pomoci škole. Na druhej strane našou snahou je, aby si doplnili 
chýbajúce vzdelanie pre uvedenú prácu.  
Všetci pedagógovia smerujú svojich žiakov k ochrane prostredia kde žijú, vedú ich k tomu, aby 
prispievali k úprave okolia školy, zveľaďovali prostredie školy a dbali na dodržiavanie čistoty 
v okolí školy.   
 
 
 
II. OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA: 
 
 V oblasti materiálno-technického vybavenia školy sa snažíme, aby bol inovovaný 
inventár školy, ktorý prirodzene starne. Žiaci majú v škole po materiálnej stránke predpoklady 
na rozvíjanie zručností. Školský vzdelávací program predpokladá rozvoj jazykových 
a manuálnych zručností žiakov tak, aby sa dokázali v budúcnosti lepšie uplatniť vo svojom 
živote a praxi. Školské dielne pre chlapcov máme dobre vybavené materiálom a pracovnými 
nástrojmi, a to v takej miere, že umožňujú chlapcom zhotoviť bežné výrobky. Dievčatá v žiackej 
kuchynke zhotovujú jednoduché jedlá, aby taktiež získali základné vedomosti a zručnosti, 
vyplývajúce z ich poslania v živote.  
Veľmi dôležitým faktom v súčasnosti je získavanie počítačovej gramotnosti. Žiaci 2. ročníkov 
a žiaci od piateho ročníka pracujú s počítačom, majú prístup na internet pod vedením 
pedagógov. Určite aj to im pomôže v budúcnosti, pretože mnohí doma nemajú počítače a nie sú 
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vedení rodičmi k takejto práci. Našou snahou je, aby každý žiak, ktorý ukončí školu, ovládal 
užívateľsky počítač a vedel pracovať s internetom. Zavádzame počítače do predmetového 
vyučovania, pre tento účel boli vyškolení pedagógovia.  
U žiakov rozvíjame tvorivosť a individuálne schopnosti, prispôsobujeme tejto úlohe inováciu 
vyučovania a učenie detí. Využívame integrované vyučovanie, zmysluplné učenie formou 
exkurzií a práce so žiakmi na individuálnych programoch.  
Rozvíjame a udržiavame vyššiu úroveň fyzického a psychického zdravia žiakov s presahom do 
rodinného spoločenstva, v ktorom žijú. Vychovávame žiakov k udržiavaniu zdravého prírodného 
prostredia. V ekologickej i environmentálnej výchove sa zameriavame na konkrétne miestne 
a regionálne prírodné prostredie a špecifiká. 
 
 
 
III. SYSTÉM A METÓDY RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV: 
 
 Vyučujúci svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti na tejto škole využívajú v prospech 
školy a žiakov. Svojimi aktivitami prispievajú k upevňovaniu kolektívu. Pre skvalitnenie riadiacej 
práce sú prenášané kompetencie v riadení na zástupcov, ako aj vedúcich metodických združení 
a predmetových komisií, výchovného poradcu, vedúcu školského klubu a ostatných členov 
vedenia školy. 
Škola vypracovala a bol jej schválený projekt v rámci predloženej výzvy v  operačnom programe 
Vzdelávanie: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít vo výške 173 143,12 €. Uvedený projekt je zameraný na prekonávanie jazykovej 
bariéry a skvalitňovanie získavania vedomostí žiakov práve názornosťou a prehlbovaním 
praktických zručností tak, ako to máme zakomponované v školskom vzdelávacom programe. 
Trvanie projektu: marec 2012 – január 2014. 
Máme rozpracovanú spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou v Košiciach a od 
septembra 2009  sme otvorili v priestoroch našej školy  elokované  triedy pre chlapcov. Od 
septembra 2013 bude otvorená 1 trieda pre dievčatá so zameraním na krajčírstvo.  Chlapci 
získavajú technické vzdelanie. Do týchto tried sme vybrali aj takých žiakov, ktorí ukončili 
základné vzdelanie v minulom školskom roku a už po prvých neúspechoch na stredných 
školách zanechali štúdium. V rámci celoživotného vzdelávania sme im dali šancu nadobudnúť 
vzdelanie za takýchto pre nich určite prijateľnejších podmienok, kde sme odstránili dochádzanie 
do škôl v rámci mesta. Často je to dôvod, pre ktorý zanechajú štúdium alebo ho z iných 
dôvodov neukončia. 
 
 
 

Učitelia spolupracujú s rodičmi žiakov pri odstraňovaní problémov, ktoré sa vyskytnú 
počas školského roka. Spolupracujeme taktiež  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Košiciach pri riešení problémov a pri nedostatočnej starostlivosti o deti zo strany rodičov, 
taktiež  pri prípadnom umiestnení do výchovných zariadení. Spolupracujeme s detským 
lekárom, ktorý pôsobí na sídlisku, Komunitným centrom, Saleziánmi, ako aj s políciou pri 
vypracovávaní rôznych charakteristík. Takto to budeme robiť aj v budúcnosti, pretože je to 
potrebné. 
 
Prerokované v pedagogickej rade dňa: 1. 7. 2013 
 

 
Dr. Viera Šotterová 

             riaditeľka školy 
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Stanovisko rady školy: 
 
Rada školy pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice odporúča Mestu Košice ako zriaďovateľovi 
Základnej školy  Ľ. Podjavorinskej 1, Košice schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 
základnej školy za školský rok 2012/2013. 
 
 
Prerokované dňa:  12.9.2013 
 
 
 
            Božena Šarová 

   predsedníčka RŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum : 12.9.2013       Dr. Viera Šotterová 

             riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: 
 
Mesto Košice ako zriaďovateľ Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice  schvaľuje Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok  2012/2013. 
 
 
 
 
 
V Košiciach: 16.12.2013 
 
                                                                                                     MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
           primátor 
 
 
 
 
 
 


