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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

za školský rok 2014/15 

 

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

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

Názov školy a úplná adresa školy:   

Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 

Okres: Košice II  Príslušnosť školy k školskému úradu:    Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 

                 040 11 Košice 

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

 e-mail: zs@zspodjavorke.edu.sk  

Webová stránka školy: www.zspodjavorke.edupage.org 

Čestný názov  školy udelený (dátum):  -   prípadne v štádiu riešenia  - 

Vznik školy -  podľa zriaďovacej listiny:       01.09.1983 

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 

  

1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2015: 

 počet všetkých tried ZŠ spolu: 55    z toho  v 0.–4. roč. :   32  

               v 5.–9. roč. :     23  

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

 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 1025      z toho  v 0.–4. roč.: 641  

               v 5.–9. roč.:            384 

 

 počet špeciálnych tried:      17  v nich počet žiakov:   127   

 počet tried nultého ročníka:      3  v nich počet žiakov:       47   

 počet oddelení ŠKD:             5  v nich počet žiakov:   125   

 počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach:  0 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ:  444 
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 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ:     1025   

 počet  rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:     444    

 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ:   0      

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 111 891 priemer na žiaka:  109,16 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok:   50 719 priemer na žiaka:    49,48 

 počet znížených známok zo správania na konci roka:  2. st.: 59 3. st.: 120  4. st.: 142  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka:  40 pochvál riad. školy:  55  

 počet prospievajúcich žiakov spolu: 660                neprospievajúcich spolu:  365  

 počet neklasifikovaných žiakov spolu: 0   

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

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ:  fyzický stav:  72 prepočítaný stav: 64,47 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ:   4                                 z toho:  pre  žiakov so zdravotným postihom: 0  

 osobný asistent   

 počet vychovávateľov ŠKD:     5                         fyzický stav:  5     prepočítaný stav:    4,32   

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady:    9   

  z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov:                 0   

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ:   fyzický stav: 21     prepočítaný stav:  19,80 

                

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2015  

 počet žiakov 9. ročníka: 20    z nich neumiestnených: 7  

 počet prijatých na gymnáziá: 0                      na stredné odborné školy: 13   

 počet končiacich v nižších ročníkoch:  93   z nich neumiestnených:  67 

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8 r. G: 0 

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. bilingv. G: 0 
 

 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe:  0    

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie: 2    
        

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

a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole:  0  názvy súťaží: - 

b) uveďte počet 1. miest v krajskom kole:   0 názvy súťaží: - 

c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole:  0  názvy súťaží: - 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 0  názvy súťaží: - 
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Základné údaje – kontakty  k 30.6.2015 
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 Mgr. Jana Hlinková - 

7 vedúca ŠJ Ľubica Matyášová - - 
 
 

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, pedagogický zamestnanec Božena Šarová 0907 9370106 

 Členovia Rady školy za:   

1. pedagogický zamestnanec Margita Gregová - 

2. pedagogický zamestnanec Božena Šarová - 

3. ostatní zamestnanci školy Alžbeta Straková - 

4. zástupca rodičov Lívia Bandyová - 

5. zástupca rodičov Marcela Kováčová - 

6. zástupca rodičov Marcela Gažíková - 

7. zástupca rodičov Wosam Amir Mohamad - 

8. zástupca zriaďovateľa nedoriešené - 

9. zástupca zriaďovateľa Ladislav Šaňa - 

10. zástupca zriaďovateľa Ing. Alfonz Halenár - 

11. zástupca zriaďovateľa Ján Lacko - 

 
MZ a PK školy:  

P
.č

. 

Názov MZ a PK vedúci 
zastúpenie 
predmetov 

poznámky 

1. MZ 0.–2. ročníka Mgr. Poláková Mária všetky predmety MZ 0.- 2.roč. 

2. MZ 3.- 4.roč. Mgr. Vámosová Jolana všetky predmety MZ 3.- 4.roč. 

3. MZ špeciál. tried Mgr. Hažlinská Eva všetky predmety MZ 1. stupeň 

4. PK jazykov Mgr. Saurerová Lenka SJL, RUJ, ANJ, NEJ PK 2. stupeň 

5. PK prírodovedných 
predmetov 

Mgr. Čižmárová Gabriela 
FYZ, MAT, CHE, BIO, 
INF 

PK 2. stupeň 

6. PK spoločenskovedných 
predmetov 

PaedDr. Pástorová Jaroslava DEJ, GEG, OBN PK 2. stupeň 

7. PK špeciálnych tried Mgr. Tomková Darina všetky predmety PK 2. stupeň 

8. PK výchovných predmetov Mgr. Adamondyová Andrea 
VYV, HUV, TSV, PVC, 
SEE, ETV, VUM, THD 

PK 2. stupeň 
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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 

z toho  
dievčat % 

spolu           

šk. rok 
počet 
žiakov 

0.- 4. 
roč. 

 
 

z toho  
dievčat 

 
 
 

% 
5.- 9. 
roč. 

počet 
tried 

1.- 4. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

5.- 9. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

počet 
tried 

nultého 
ročníka 

2011/12 1078 539 50 710 
 

340 
 

47,88 368 199 54,07 57 34 6 21 8 2 

2012/13 1083 540 49,86 692 
 

330 
 

47,68 391 210 53,70 55 32 6 20 7 3 

2013/14 1084 539 49,72 683 
 

322 
 

47,14 401 217 54,11 56 31 7 22 7 3 

2014/15 1025 512 49,95 
 

641 298 46,49 384 214 55,73 55 32 8 23 9 3 

 
 
Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:  104       z toho z obvodov mimo obce:  16 
 
Priemerné počty: 
Φ počet žiakov na triedu (2014/15):   1.-4.roč.      20,03         5.-9.roč.     16,70       1.-9. roč.:     18,64   za všetky triedy 
 
Φ počet žiakov v ŠT (2014/15):     7,47                                                       Φ žiakov na bežnú  triedu (2014/15):   23,63 
 
Počet zapísaných prvákov po zápise 17.2.2015:   65 
 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2015:     147 
         
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:   0 
 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015:    68 
 
 
 
Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2015 

 
nižší 

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

počet žiakov 25 13 15 11 29 19 112 

  
 
 
Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G: 

šk. rok 
počet všetkých 
 žiakov 5. roč. 

počet žiakov 5. roč., 
ktorí odišli na 8 

ročné G 

  

  
počet všetkých 
 žiakov 8. roč. 

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

2014/2015 119 0  57 0 

 

 

 
Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2015 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 

- 
- - - - - - - - - - 

% zo všetkých 
žiakov školy 

- - - - - - - - - - - 
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Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2015 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 

 1/7 3/18 2/15 2/18 3/21 2/14 1/12 2/17 1/5 17/127 

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-531 

Spolu 

počet žiakov 
0 0 0 0 0 127 127 

 
 
Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:      

 
Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

 
Centrum voľného času:      máme  
 

 Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny)      01.01.2005 

 Počet krúžkov:                         4 

 Počet žiakov v krúžkoch:       60 

 Príp. dátum vyradenia  zo siete:  -  

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 
 

Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav:   72 
Rozdelenie podľa kariérových stupňov: 
Počet: 

- začínajúci pedag. zamestnanec: 0 

- samostatný pedag. zamestnanec: 33 

- pedag. zamestnanec s 1. atestáciou: 27 

- pedag. zamestnanec s 2. atestáciou: 3 

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

 

p
o

č
e
t 

z
a
m

e
s
tn

a
n

c
o

v
 

fy
z
ic

k
ý
 s

ta
v

 

2013/14 125 5 25 0 0 0 4,08 5 

2014/15 125 5 25 5 125 100 4,32 5 

  
  

počet 
krúžkov 

počet žiakov 
navštevujúcich 

krúžok 
% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník 21 268 41,49 

5.-9. ročník 15 211 53,83 

spolu 36 479 46,15 
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Pracovný pomer  

 K 31.8.2015 ukončí pracovný pomer    1     pedag.  a      0     neped. zamestnancov. 
 

Kontinuálne vzdelávanie:  uvádzajte iba počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie  v školskom roku 
2014/15 

- adaptačné:      2   

- aktualizačné: 37 

- inovačné:        1 

- špecializačné:  0 

- funkčné:          1 

- kvalifikačné:     2   

 

Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ 
  

ukončené  
v roku   

prebieha začiatok ukončenie nezaradený 
 

má podanú 
prihlášku  
od roku 

RŠ 2011         

ZRŠ 2015       

ZRŠ 2013         

ZRŠ  áno  2014  2015  2013 

 
 
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 - bazén 1 1 TPP  

upratovačky 6 6 TPP  

kurič        

technik        

špeciálny pedagóg     

správca siete, serveru,... 1 0,5 DPP 30.6.2016 

strážnik 1 1 DPP 30.6.2016 

vrátnička 1 1 TPP  

finančná účtovníčka 1 1 TPP  

mzdová účtovníčka 1 1 TPP  

spolu: 14 13,5   

 
 
 
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 3 3 

administratívny zamestnanec - - 

spolu: 6 6 
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Aktivity  a prezentácia školy na verejnosti  
 
 
P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1. 
Výstava jedál spojená s 
ochutnávkou pre žiakov 0. - 1. ročníka návšteva MŠ 

2. 
Výstava jedál spojená s 
ochutnávkou  pre žiakov 2. - 4. ročníka priestory školy 

3. Čo je šikanovanie pre žiakov 3. - 4. ročníka beseda 

4. Haloween - hry so strašidielkami pre žiakov 0. - 1. ročník návšteva MŠ 

5. 
Halloween  pre žiakov 2. - 4. ročníka  prezentácia masiek 

6. Steelpark - kreatívna fabrika pre žiakov  3.- 4. ročníka exkurzia 

7. 
Nenič svoje telo, ako poznám sám 
seba pre žiakov 2. - 4. ročníka beseda 

8. Svetový deň mlieka  pre žiakov I. stupňa a ŠKD beseda, tvorivé dielne 

9. 
Minimaratón 

pre žiakov 2. - 4. ročníka 
a ŠKD súťaž 

10. 
Jesenné hry v prírode 

pre žiakov I. stupňa 
a špeciálnych tried 

vychádzka do prírody spojená 
s hrami 

11. Aranžovanie - mestské kolo pre žiakov II. stupňa súťaž 

12. Aranžovanie - krajské kolo pre žiakov II. stupňa súťaž 

13. 
Pasovanie prváčikov do kráľovstva 
ŠKD pre žiakov I. ročníka zábavné popoludnie 

14. Vyrezávané tekvice pre žiakov  I. stupňa výstava vyrezávaných tekvíc 

15. Najkrajší sen pre žiakov I. a II. stupňa výtvarná súťaž, CVČ Domino 

16. Týždeň boja proti drogám pre žiakov I. stupňa beseda, výtvarné práce 

17. 
Mikulášska besiedka 

pre žiakov 0. - 1. ročníka 
a špeciálnych tried kultúrny program 

18. Možno príde aj  Mikuláš pre žiakov  ŠKD posedenie 

19. Mikulášska besiedka pre žiakov 2. - 4. ročníka kultúrny program 

20. 
Vianočná besiedka 

pre žiakov I. stupňa, ŠKD a 
špeciálnych tried   

prezentácia piesní, kolied a  
tancov s vianočnou tematikou 

21. 
Vianočná burza pre žiakov špeciálnych tried 

výstava spojená s predajom 
žiackych výrobkov 

22. Historické pamiatky v Košiciach pre žiakov II. stupňa exkurzia 

23. Koláže rozprávajú pre žiakov I. a II. stupňa výtvarná súťaž, CVČ Domino 

24. Vianočné posedenie pri jedličke pre žiakov 2. - 4. ročníka kultúrny program 

25. Vianočné posedenie pri stromčeku pre žiakov 0. - 1. ročník a MŠ kultúrny program 

26. 
O bračekoch, sestričkách sv. 
Františka pre žiakov 4. ročníka 

predstavenie v bábkovom 
divadle 

27. List Ježiškovi pre žiakov ŠKD písanie listov Ježiškovi 

28. Karneval pre žiakov ŠKD prezentácia masiek 

29. Kráľovský počtár pre žiakov ŠKD matematický kvíz 

30. Deň 112 očami detí  pre žiakov I. a II. stupňa a ŠKD výtvarná súťaž, CVČ Domino 

31. 
Festival - Šťastie ľudí 

pre žiakov II. ročníka, 
komunitné centrum kultúrny program 

32. 
Bádateľské prírodovedné 
laboratórium pre žiakov II. stupňa exkurzia- STEEL park 

33. 
Môj Valentínko pre žiakov 0.- 4. ročník a ŠKD 

výstava Valentínskych 
srdiečok 

34. Najkrajšia kraslica pre žiakov I. stupňa výstava kraslíc  

35. 
Veľkonočné pečenie pre žiakov 2.- 4. ročníka  

pečenie a výzdoba koláčikov 
na Veľkú noc 

36. Krajina písmenkovo pre žiakov ŠKD vedomostná súťaž 

37. Moje leporelo pre žiakov ŠKD výstava žiackych leporel 

38. Čitateľský maratón pre žiakov I. stupňa a ŠKD individuálne čítanie žiakov 

39. Týždeň hlasného čítania  
pre žiakov 2. - 4. ročníka 
špeciálnych tried  individuálne čítanie žiakov 

40. 
Návšteva knižnice na Humenskej 
ulici pre žiakov I. stupňa a ŠKD 

popoludnie o knihách a 
rozprávkach 
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41. 
Krásne a zdravé Košice pre žiakov I. stupňa a ŠKD  

triedna prezentácia obrázkov  
Košíc /prevzatie cien 
u primátora mesta Košice/ 

42. 
Deň matiek 

pre žiakov I. stupňa 
a špeciálnych tried a ŠKD 

zhotovenie a výstava 
darčekov ku Dňu matiek 

43. Deň Zeme pre žiakov ŠKD beseda 

44. Divadelné predstavenie  pre žiakov II. stupňa bábkové divadlo 

45. 
Divadelné predstavenie Grófka 
Marica pre žiakov II. stupňa štátne divadlo 

46. Divadelné predstavenie pre žiakov II. stupňa bábkové divadlo 

47. Vybíjaná pre žiakov 3. ročníka medzitriedna súťaž 

48. Príroda očami detí pre žiakov I. a II. stupňa a ŠKD výtvarná súťaž, CVČ Domino 

49. 
Jarné hry v prírode 

pre žiakov I. stupňa 
a špeciálnych tried 

vychádzka do prírody spojená 
s hrami 

50. Sanitka - Deň 112 očami detí pre žiakov II. stupňa a ŠKD výtvarná súťaž, CVČ Domino  

51. Medzinárodný deň Rómov pre žiakov I. a II. stupňa a ŠKD beseda, tvorivé dielne 

52. 
Medzinárodný deň školských 
knižníc  

pre žiakov špeciálnych tried 
 I. stupňa beseda v školskej knižnici 

53. 
Deň srdca  

pre žiakov špeciálnych tried  
I. stupňa 

beseda so zameraním na 
zdravý životný štýl 

54. 
Svetový deň mlieka - beseda 
spojená s prípravou pokrmov z 
mlieka 

pre žiakov špeciálnych tried  
I. stupňa 

beseda spojená s prípravou 
pokrmov z mlieka 

55. Štvorylka pre žiakov II. stupňa podujatie 

56. 
Výstava venovaná 1. svetovej 
vojne pre žiakov II. stupňa výstava 

57. 
Dni mesta Košice pre žiakov ŠKD 

prehliadka historického jadra 
mesta Košice 

58. 
Hviezdoslavov Kubín 

pre žiakov I. - II. stupňa 
a špeciálnych tried 

súťaž v prednese poézie a 
prózy 

59. 
Slávik Slovenska 

pre žiakov I. - II. stupňa 
a špeciálnych tried súťaž v speve 

60. ZOO Kavečany pre žiakov I. stupňa exkurzia 

61. 
MDD pre žiakov I. a II. stupňa 

športové aktivity, tvorivé 
dielne  

62. Projekt detský čin roka pre žiakov II. stupňa literárna súťaž 

63. Cesta do stredu Zeme pre žiakov II. stupňa exkurzia 

64. Darček pre otecka 
pre žiakov I. stupňa, ŠKD 
a špeciálnych tried 

zhotovenie a výstava 
darčekov ku Dňu otcov 

65. Kriminalita mládeže pre žiakov  2. - 4. ročníka beseda 

66. Protidrogová problematika na škole pre žiakov I. a II. stupňa beseda 

67. Planetárium  pre žiakov 3. - 4. ročníka exkurzia v CVČ Domino 

68. Kolorit slovenského ornamentu pre žiakov II. stupňa výtvarná súťaž, Humno 

69. KOSIT - spaľovňa pre žiakov II. stupňa exkurzia 

70. 
Športová olympiáda 

pre žiakov I. stupňa 
a špeciálnych tried a ŠKD 

súťaže žiakov v 
rôznych šport. disciplínach 

71. 
Dni mesta Košíc- kreslenie na 
asfalt pre žiakov II. stupňa súťaž 

72. 
Futbalový turnaj – zober loptu a nie 
drogy 

pre žiakov II. stupňa a 
špeciálnych tried súťaž 

73. Grécko na úsvite dejín pre žiakov II. stupňa výstava 

74. Fullova ruža - kreslenie na PC pre žiakov I. stupňa výtvarná súťaž 

75. Farbám neujdeš  pre žiakov 3. - 4. ročníka športové podujatie 

76. Herpetofauna - plazy pre žiakov II. stupňa beseda spojená s výstavou 

77. Úsmevy pre Košice pre žiakov II. stupňa prehliadka dram. tvorivosti 

78. V lavici na ulici  pre žiakov II. stupňa kreatívne dielne 

79. Voľba povolanie  pre žiakov II. stupňa  prezentácia škôl 

80. Planetárium  pre žiakov II. stupňa exkurzia 

81. Zoznámte sa prosím pre žiakov ŠKD zoznamovacie stretnutie 

82. Medzinárodný deň starších osôb pre žiakov ŠKD beseda 

83. Svetový deň duševného zdravia pre žiakov ŠKD beseda 

84. Medzinárodný deň tolerancie pre žiakov ŠKD beseda 

85. Zábavno- relaxačné popoludnie pre žiakov ŠKD športové popoludnie 
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86. Staviame snehuliaka pre žiakov ŠKD športové popoludnie 

87. Darčeky pre budúcich prvákov pre žiakov ŠKD príprava darčekov 

88. Svetový deň bez fajčenia pre žiakov ŠKD beseda 

89. 
Zdravá výživa - zdravý životný štýl pre žiakov ŠKD 

beseda s ochutnávkou 
zdravých potravín 

90. Kráľovský pisár pre žiakov ŠKD vedomostný kvíz 

91. Abeceda prvej pomoci pre žiakov ŠKD vedomostný kvíz 

92. Dopravný kvíz pre žiakov ŠKD vedomostný kvíz 

93. Vesmír očami detí pre žiakov ŠKD výtvarná súťaž, CVČ Domino 

94. Maľujeme na asfalt pre žiakov ŠKD výtvarné popoludnie 

95. Športujem - nedrogujem pre žiakov ŠKD športové popoludnie 

96. Vybíjaná medzi oddeleniami pre žiakov ŠKD športové popoludnie 

97. 
MDD:  športovo- zábavné 
popoludnie pre žiakov ŠKD športovo- zábavné popoludnie 

98. Svetový deň vody pre žiakov ŠKD beseda 

99. 
Šetríme prírodu pre žiakov ŠKD 

zábavno- vedomostné aktivity 
v CVČ Domino  

100. 
Priateľský futbalový turnaj  pre žiakov 3.– 4. roč. 

zápas ZŠ Podjavorinskej 1 
a ZŠ Janigovej 2 

 
 
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika 
  
Krátkodobé projekty  (do 2 rokov)                          Dlhodobé projekty  (nad 2 roky)  
Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie 

Komplexný 
poradenský 
systém prevencie 
a ovplyvňovania  
sociálno-
patologických 
javov v školskom 
prostredí. 
„Druhý krok“ 

Výskumný ústav 
detskej 
psychológie 
a patopsychológie 
Bratislava 

20.2.2014- 
31.10.2015 

Vzdelávaním 
pedagogických 
zamestnancov 
k inklúzii 
marginalizovaných 
rómskych komunít 

MPC Prešov 01.10.2011– 
30.06.2015 

   Moderné 
vzdelávanie- 
digitálne 
vzdelávanie pre 
všeobecno-
vzdelávacie 
predmety 

Centrum 
vedecko-
technických 
informácií SR 

31.12.2012-
30.11.2015 

      

      

 
 

  Správaj sa 
normálne 

Policajný zbor 
Košice 

1.9.2013- 
dlhodobo 

   Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na 
základných 
a stredných 
školách s využitím 
elektronického 
testovania 

 
NÚCEM 
Bratislava 

jún 2014- 
dlhodobo 

 
 
 Národný projekt: 

„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 
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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. 

 
Národný projekt: 
„Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“. 
 
Národný projekt sa koncentruje na inováciu obsahu a metódy výučby s dôrazom na využívanie 

digitalizovaného obsahu a zvyšovanie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných 
a technických predmetoch a smeroch. 
 
 

Národný projekt: 
„Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov                       

v školskom prostredí“ – Druhý krok. 
 

 Prioritným zameraním národného projektu je zvyšovanie zamestnanosti a efektívna príprava žiakov 
základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred 
nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády. 
Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v ZŠ a v zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy. 
Projekt emocionálneho rozvoja detí: „Druhý krok“ je výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej 
tolerancie žiakov proti násiliu v škole. 
 
 
 Projekt: 

„Správaj sa normálne“. 
 
Tento projekt je určený pre žiakov 5. ročníkov základných škôl s cieľom zvýšiť ich právne vedomie, 

skvalitnenie ich sociálneho správania a zvýšenie úcty k hodnotám vytváranými  spoločnosťou. Polícia v tomto 
projekte plní úlohu určitého životného sprievodcu 10-11 ročných detí, učí ich vyhnúť sa nebezpečným situáciám, 
ako sa nestať obeťou trestného činu, pomáha predchádzať rôznym  rizikám. 

Filozofiou projektu je skutočnosť, že uniformovaný policajt (zo základného útvaru Policajného zboru), ktorý 
bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje deťom za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. 
Projekt plní nielen informačnú funkciu (poskytuje informácie napr. o Policajnom zbore a jeho úlohách, o 
predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke detskej istoty atď.), ale najmä preventívnu funkciu (napr. 
poskytuje konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa 
obrátiť o pomoc a pod.) 
 

 
 Národný projekt: 

„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania“. 
 
 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM realizuje národný projekt zameraný na 
elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca 
s informáciami. 
 
 
V školskom roku 2014/15 počet zaslaných/ počet vybratých (úspešných) projektov/ finančný zisk pre školu: 
 

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

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

2014/15 2. polrok  (bežné triedy + špeciálne triedy) výsledky k 30.6.2015 
 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. 
opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

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

0.-4. 

32 641 29 4,52 

 
 

43 

 
 

6,71 305 47,58 

 
 

264 

 
 

41,19 

 
 
0 0 0 2,98 0 ročník 

5.-9. 

23 384 14 3,65 20 5,21 249 64,84 101 26,30 0 0 0 2,45 0 ročník 

1.-9. 
ročník 55 1025 43 4,09 

 
 

63 

 
 

5,96 554 56,21 

 
 

365 

 
 

33,75 

 
 
0 0 0 2,72 0 

 
Z počtu neprospievajúcich uveďte počet žiakov, ktorí budú koncom augusta robiť opravné skúšky:     0 
  
 
 

2014/15 2. polrok  (bežné triedy + špeciálne triedy) výsledky k 31.8.2015 

 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV  PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. 
opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

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

0.-4. 

32 641 29 4,52 

 
 

43 

 
 

6,71 305 47,58 

 
 

264 

 
 

41,19 

 
 
0 0 0 2,98 0 ročník 

5.-9. 

23 384 14 3,65 20 5,21 249 64,84 101 26,30 0 0 0 2,45 0 ročník 

1.-9. 
ročník 55 1025 43 4,09 

 
 

63 

 
 

5,96 554 56,21 

 
 

365 

 
 

33,75 

 
 
0 0 0 2,72 0 

 
 
 
Pre porovnanie: 
2013/14    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. 

34 683 27 3,95 

 
 

58 

 
 

8,49 321 46,99 

 
 

277 

 
 

40,55 

 
 
0 0 0 2,51 13 ročník 

5.-9. 

22 401 5 1,24 

 
 

10 

 
 

2,49 216 53,86 

 
 

170 

 
 

42,39 

 
 
0 0 0 2,75 0 ročník 

1.-9. 
ročník 56 1084 32 2,95 

 
 

68 

 
 

6,27 537 49,53 

 
 

447 

 
 

41,23 

 
 
0 0 0 2,63 0 
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2014/15     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. 

8 58 17 29,31 12 20,69 25 43,10 4 6,90 0 0 0 1,57 0 ročník 

5.-9. 

9 69 4 5,80 5 

        
 

7,25 54 
 

78,26 6 
 

8,70 0 0 0 2,45 0 ročník 

1.-9. 
ročník 17 127 21 17,56 17 13,97 79 60,68 10 7,80 0 0 0 2,01 0 

 
 
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:  
 

predmet 
celkový prospech 

I. stupeň II. stupeň 

slovenský jazyk a literatúra 3,02 3,35 

matematika 2,81 3,23 

prírodoveda- prírodopis 2,64 - 

biológia - 3,36 

vlastiveda  2,57 2,78 

geografia - 3,29 

dejepis - 3,01 

fyzika - 3,14 

chémia - 2,99 

anglický jazyk 3,32 2,69 

nemecký jazyk - 2,34 

ruský jazyk - 2,68 

informatická výchova 2,51 2,49 

informatika - 2,61 

občianska náuka - 2,7 

hudobná výchova 1,70 1,68 

výtvarná výchova 1,64 1,52 

výchova umením - 1,15 

pracovné vyučovanie 1,74 1,8 

telesná a športová výchova - 2,54 

telesná výchova 1,60 1,42 
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Priemer za 1.-9. roč.:      2,41                                      Priemer v 2013/14:    2,63    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 36 5,61 23 5,98 59/5,76 Počet  /  %: 65/5,07 

správanie 3. stupeň 
41 6,39 79 20,57 120/11,71 Počet  /  %: 99/9,13 

správanie 4. stupeň 
46 7,17 96 25 142/13,85 Počet  /  %:141/13 

riaditeľské pochvaly 43 6,70 12 3,12 55/5,37 Počet  /  %:60/5,53 

riaditeľské pokarhania 9 1,40 31 8,07 40/3,90 Počet  /  %:25/2,30 
  
 
 

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 13 135 20,36 36 679 93,81 48,08 59,87 

spolu II. polrok 20 378 31,79 41 699 108,59 60,56 71,07 

Spolu za rok, z toho: 33 513 52,28 78 378 204,11 109,16 129,57 

ospravedlnených /rok 14 584 22,75 46 588 121,32 59,68 63,95 

neospravedlnených /rok 18 929 29,53 31 790 82,79 49,48 65,62 

  
 
 
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Škola bola projektovaná pre 708 žiakov, avšak v skutočnosti ju navštevuje 1025 žiakov. Vyučuje sa v 55 
triedach so zmenným vyučovaním v 2.- 4. ročníku. Na I. stupni je 32 tried a na II. stupni 23 tried. Naplnenosť školy 
je na 144,77%. 

Žiaci školy využívajú 2 telocvične, bazén, školský dvor, 5 počítačových učební s internetom, z ktorých 3 
majú interaktívnu tabuľu a 1 multimediálnu učebňu. Školské dielne ako, 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. V tomto školskom roku majú v dvoch triedach na I. a II. stupni  
interaktívnu tabuľu, ktorú môžu využívať na každej vyučovacej hodine.  

Vybavenie školskej jedálne sa doplnilo novým konvektomatom a vo viacerých triedach druhého stupňa sa 
menili pôvodné okná za plastové. 

svet práce - 1,94 

technika - 1,2 

Celkový prospech k 30.6.2015 2,36 2,45 

Celkový prospech k 31.8.2015 2,36 2,45 
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy   
 
 
       a)                       

dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka 
( normatív) 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 
spojenú s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť. 

rok 

Výška 
normatívu 
 na stránke 

 MŠ SR 
Skutočné čerpanie / % (2014) 
 Pridelený rozpočet / % (2015) 2014 1.-6. mesiac 2015 

2014 1 495 225  1 399 566  0 0 

 
2015 1 564 042 1 397 314 0 0 

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

aktivít 
 
2014 ( mzdy, odmeny a odvody vo výške 17 803 €;  materiálové vybavenie a energie vo výške 3 190 €), 
2015 k 30.6. ( mzdy, odmeny a odvody vo výške 10 819 €; materiálové vybavenie vo výške  653 €) 
 
c)  Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít - nemáme 
 

      d)  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 
Sponzorské finančné prostriedky vo výške 0 € boli použité na zakúpenie odmien pre ocenených žiakov 
riaditeľkou školy. 

  
      e)  záväzky za  rok :  

2013  0,00 € 

2014    0,00 € 

2015 iba  do 30.6. 0,00 € 

                                   

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

Silné stránky (Strenght) 
 
Stanovenie kritérií 
 
1. Silné stránky (Strenght) 
 
A )  V ľudskom potenciáli: 

 kariérny rast učiteľa- možnosť ďalšieho vzdelávania 

 vysoký počet kvalifikovaných učiteľov 

 profesionálny informatik ako zamestnanec školy 

 dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru 
        

 
B ) V materiálnom vybavení: 

 kvalitné vybavenie počítačovou technikou, 
 pripojenie na internet 

 vybavenie učebnými pomôckami 

 vybavenie školy veľkou a malou telocvičňou, žiackou kuchynkou, školskými dielňami, výukovým bazénom
           

C ) V pedagogickom procese: 

 individuálny prístup ku žiakom aj počas vyučovacieho procesu 

 existencia špeciálnych tried na škole 

 rozvíjanie zručností a schopností v oblasti spevu a výtvarnej výchovy s prihliadnutím na regionálne 
podmienky                
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D ) V ostatných faktoroch:  

 zapojenosť školy do projektov 

 spolupráca s CPPPaP pri diagnostikovaní žiakov 

 bohaté voľnočasové aktivity mimo vyučovania v rámci záujmových útvarov a Centra voľného času 

 organizovanie veľkého množstva kultúrno- spoločenských i športových aktivít 

 dobrá spolupráca školy s MŠ na sídlisku 

 vlastná web stránka školy 

 bezbariérový prístup do školy 
 
 
    
2. Slabé stránky (Weakness) 
 
A ) V ľudkom potenciáli: 

 chýba školský psychológ a školský špeciálny pedagóg 

 v prevencii sociálno- patologických javov nahrádzajú sociálnych pedagógov učitelia bez príslušného 
vzdelania 

 
B ) V materiálnom vybavení: 

 nedostatočná kapacita tried 
 
C ) V pedagogickom procese: 

 nezaškolenosť detí MŠ pred vstupom do prvého ročníka 

 začlenenie slaboprospievajúcich žiakov do výchovno- vzdelávacieho procesu 
 
D )  V ostatných faktoroch: 

 škola je zaťažovaná riešením sociálnej problematiky, úlohami, ktoré nepatria do rezortu školstva 

 vysoká koncentrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 zlý vzťah žiakov k majetku školy  

 
 
 
3. Príležitosti  (Oportunity) 
 
A ) Pre našu školu: 

 zriaďovanie väčšieho počtu tried nultého ročníka 

 zvýšenie počtu asistentov učiteľa v triedach 

 ochota učiteľov osvojiť si prácu s IKT a zvýšiť atraktivitu a efektívnosť vzdelávania prostredníctvom ich 
využívania vo výchovno- vzdelávacom procese         

B ) Pre školstvo:       

 spojenie výchovno– vzdelávacieho procesu s praxou         

   
 

C )  pre rodičov: 

 prednášky pre rómske matky na tému: denný režim žiaka, správna výživa, domáca príprava na vyučovanie   
 

D )  pre žiakov: 

 zvýšenie záujmu žiakov o učenie  implementáciou inovatívnych metód a foriem vyučovania 

 zabezpečenie CVS v rámci zapojenia školy do projektu (eliminácia sociálno- patologických javov, príprava 
žiakov na vyučovanie) 

        
 
4. Riziká (Threats) 
 
A ) Pre našu školu: 

 zvyšujúca sa byrokracia 

 nízka priemerná mzda v školstve 

 preťaženosť pedagogického zboru  

 vyhorenie učiteľov 

 nedostatočná spolupráca s rodinami žiakov 
 

B ) Pre školstvo: 



 16 

 pretrvávajúce problémy: záškoláctvo, agresivita, kriminalita  
         

C ) Pre rodičov: 

 nízka vzdelanostná úroveň  

 nepochopenie významu vzdelávania pre svoje deti 
 
 
 
D) Pre žiakov: 

 nezvládnutie učiva z dôvodu záškoláctva žiakov a nezáujem žiakov o zvyšovanie svojej vzdelanostnej 
úrovne 

                                                                                                                                                  
 Vyhodnotenie SWOT analýzy: 
 
A   pre pedagógov:  

 umožniť pedagógom účasť na výcvikoch zameraných na zvládanie stresu a záťažových situácií 

 umožniť pedagógom účasť na ozdravných a rekondičných pobytoch zameraných na regeneráciu 
psychických a fyzických síl  
 

B   pre žiakov:  

 eliminovať negatívny vplyv sociálne- znevýhodneného prostredia zavedením CVS 

 zabezpečiť zlepšenie odbornej špeciálnej starostlivosti o žiakov zo SZP v spolupráci CPPPaP  a inými  
organizáciami (besedy,  aktivity) 

 vytvárať vhodné inkluzívne prostredie spoluprácou s inými školami organizovaním rôznorodých podujatí 
 

C   pre rodičov:  

 hľadať alternatívne možnosti na zlepšenie spolupráce rodiny a školy zapájaním rodičov do aktivít 
organizovaných školou 

 zabezpečiť celoživotné vzdelávanie rómskej populácie s podporou  štátu 

 zamestnávať rómskych asistentov učiteľa a ich pomoc využívať vo vyučovacom procese,  
v komunikácii s rodičmi a v organizovaní voľnočasových aktivít 

          
 Z uvedeného vyplýva, že aj napriek vynaloženému úsiliu zo strany školy a učiteľov, vhodným materiálnym 
a priestorovým vybavením školy, pozitívnou klímou školy, priateľskými vzťahmi medzi učiteľmi a žiakmi, 
organizovaním rôznych akcií a kultúrnych podujatí sa nám veľmi ťažko darí znižovať vplyv negatívnych faktorov zo 
strany rodičov. 

Bez ohľadu na túto skutočnosť je našim cieľom neustále zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania, čoho 
dôkazom je aj vymenovanie premianta školy v rámci ocenenia Mesta Košice- Horváthová Nikola z 9.A triedy. 
  
 
Spolupráca s rodičmi a organizáciami 
 

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, CVČ Kórejská, Knižnicou pre mládež, s Pastoračným centrom 
Saleziánov aj ďalšími organizáciami a s inými základnými školami. Konštatujeme, že spolupráca s danými 
organizáciami je na dobrej úrovni. 

 

 
Záver  

 
Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice v súčasnosti navštevuje 1 025  rómskych žiakov (100 %).  
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.  
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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 2014/2015 sme mali na škole 17  špeciálnych tried pre žiakov, ktorí sa vyučujú podľa učebných 
osnov špeciálnej školy a školského vzdelávacieho programu pre špeciálne triedy. 
  
V školskom roku 2014/2015 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. 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... ). 
 

 V zmysle zásad Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu 
zdravia. 

 
 
Dátum  a čas hodnotiacej porady :  1.7.2015 
 
 
 
 
 
 
 
         PaedDr. Viera Šotterová 
          riaditeľka 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:   k 31.10.2015 
 
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 
2014/2015. 
  
 
 
Dátum:  14.10.2015               
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko zriaďovateľa: Mesto Košice ako zriaďovateľ Základnej školy Ľ. Podjavorinskej 1, Košice schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015. 
 
 
 
 
V Košiciach:  2.12.2015                   MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
                                                                                                                                             primátor 


