
Základná škola, Fábryho 44, 040 22 Košice

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

za školský rok 2018/2019

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy:  Mgr. Elena Vojníková

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole:  1.7.2014

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy: Základná škola, Fábryho 44,  040 22 Košice

Okres:  Košice III     Telefón: 055/7998444     fax: 055/7998444    e-mail: fabryho@zsfabke.sk 

E-mailová adresa školy: fabryho@zsfabke.sk

Webová stránka školy: www.zsfabryho.sk

Čestný názov  školy udelený (dátum):  ....................prípadne v štádiu riešenia..........(podaný návrh)

Vznik školy:  podľa zriaďovacej listiny z 1.9.1985

Z kroniky školy:  prehľad riaditeľov na škole od vzniku + šk. roky  (napr.: 1985/86 – 1991/92)

1. 1985/1986 - 1989/1990   Ladislav Ivan

2. 1990/1991 - 1990/1991   Stanislav Mozola

3. 1991/1992 - 1996/1997   Ing. Michal Papinčák

4. 1997/1998 -  2003/2004   PaedDr. Daniela Blažovská

5. 2004/2005 -  2013/2014   Mgr. Ján Kuruc

6. 2014/2015 -  2018/2019   Mgr. Elena Vojníková

1.Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2019 (ZŠ s MŠ uvádza údaje len za základnú školu):

počet všetkých tried ZŠ spolu: 18             z toho v 1. – 4. roč.: 10

      v 5. – 9. roč.: 8

počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 372 z toho v 1. – 4. roč.: 209

      v 5. – 9. roč.: 163

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

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

počet oddelení ŠKD: 5 v nich počet žiakov: 163

uviesť LEN počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach: 3 

počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ: 10
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počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ: 10

počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 3

počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 63

počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 32 231             priemer na žiaka: 86,64

z toho neospravedlnených hodín za celý rok: 242                       priemer na žiaka: 0,65

počet znížených známok zo správania na konci roka:  2. st.: 4     3. st.: 2  4. st.: 1

počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka: 5 pochvál riad. školy: 66

počet prospievajúcich žiakov spolu: 355              neprospievajúcich spolu: 9

počet neklasifikovaných žiakov spolu: 8

počet žiakov 1.- 4.roč. so samými jednotkami: 134

počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami: 22

počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ - fyzický stav: 27  prepočítaný stav: 25,76

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

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

počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0

počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ - fyzický stav: 14  prepočítaný stav: 12,8

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2019

počet žiakov 9. ročníka: 35                           z nich neumiestnených: 2 (OSŠD)

počet prijatých - na gymnáziá: 9                           na stredné odborné školy: 22 + 2 (3-ročné)

počet končiacich v nižších ročníkoch: 2               z nich neumiestnených: 1 

počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8 r. G: 3

počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. bilingv. G: 3 a OA: 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: 0
       

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

a)uveďte počet na 1.mieste v okresnom kole: 14, Gymnastický štvorboj – žiačky B skupina; Atletika – beh
na 300 m - dievčatá, beh na 1 000 m - chlapci, skok do výšky - dievčatá, beh na 60 m - chlapci, skok do
diaľky - chlapci, družstvo chlapcov; Florbal žiačok ZŠ; Florbal žiakov ZŠ;  Florbal žiakov ZŠ – SK LIGA
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FLORBALL  NADÁCIA JOJ;  Dejepisná  olympiáda  –  kategória  D,  Fyzikálna  olympiáda  –  kategória  F;
Technická olympiáda – kategória A;  ďalej celomestské súťaže: Výtvarná súťaž Zdravé mesto Košice –
 kategória III 

b)uveďte počet na 1.mieste v krajskom kole: 0

c) uveďte počet 1.-3.miest v celoslovenskom kole: 9, Informatický bobor – kategória Drobec, Bobrík, Mak-
sík, Klokanko 1

d)  uveďte  počet  umiestnení (ocenení)  v medzinárodných  súťažiach:  literárna  a výtvarná  časť
medzinárodného česko-slovenského projektu  ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY – ocenenie      pre
úspešných účastníkov

Základné údaje – kontakty  k 30.6.2019

Vedenie školy:

P.č. Funkcia Meno a priezvisko Telefón E-mail

1 riaditeľ/ka Mgr. Elena Vojníková 055/7998444 fabryho@zsfabke.sk
2 ZRŠ Mgr. Patrícia Svetlíková 055/7998446 fabryho@zsfabke.sk
3 ZRŠ Mgr. Ildikó Hrabinská 055/7998446 fabryho@zsfabke.sk
4 hospodárka školy Mgr. Stella Bernátová 055/7998445 fabryho@zsfabke.sk

5 vedúca ŠKD Mgr. Renáta Takáčová 055/7998446 fabryho@zsfabke.sk

6 vedúca ŠSZČ - - -
7 výchovný poradca Mgr. Iveta Stuparová 055/7998446 vpfabryho@gmail.com
8 vedúca ŠJ Viera Lauková 055/6712628 fabryho@zsfabke.sk

Údaje o rade školy a poradných orgánoch 

Rada školy:

Začiatok/ukončenie funkčného obdobia rady školy: 26.3.2016 – 26.3.2020

Členovia rady školy:

Meno a priezvisko
Kontakt na predsedu

( mail, telefón)

Predseda: Ing. Maroš Seňo maros.seno@gmail.com

Členovia Rady školy za:

1 pedagogický zamestnanec Mgr. Zuzana Tomčíková učiteľka I. stupňa

2 pedagogický zamestnanec Mgr. Zuzana Šemeláková učiteľka  II. stupňa

3 ostatní zamestnanci školy Jolana Maťašovská zamestnankyňa ŠJ

4 zástupca rodičov Ing. Aneta Čapová VIII.A

5 zástupca rodičov Mgr. Silvia Janovičová VIII.A

6 zástupca rodičov Mgr. Beáta Compeľová IX.A

8 zástupca zriaďovateľa (poslanec MČ) Ing. Dušana Sobodová
poslanec Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice, 
Dargovských hrdinov

9 zástupca zriaďovateľa (poslanec MČ) Eduard Valkovský
poslanec Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice, 
Dargovských hrdinov
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10 zástupca zriaďovateľa (poslanec MZ) Ing. Marek Kandráč
poslanec Mestského 
zastupiteľstva, Košice

11 zástupca zriaďovateľa (MMK,) Ing. Dana Štastná
Oddelenie školstva, Referát 
športu, Magistrát mesta 
Košice

MZ a PK školy: 

P.č. Názov MZ a PK vedúci zastúpenie predmetov poznámky

1 MZ pre 1. až 4. roč. Mgr. Janka Keherová všetky

2 PK pre SJL a DEJ Mgr. Erika Drozdová SJL, DEJ

3 PK pre CJ Mgr. Katarína Kurucová ANJ, NEJ, RUJ

4 PK pre CH, Pr, Z Mgr. Zuzana Šemeláková CHE, BIO, GEG

5 PK pre výchovy PaedDr. Marta Rigdová
TSV, HUV, VYV, OBN, 
ETV, NBV, VUM

6
PK pre M, F, TchV, 
ILC

Mgr. Agnesa Schwertnerová
MAT, FYZ, THD, SEE, 
INF

7 MZ pre ŠKD Mgr. Renáta Takáčová ŠKD

Štatistické údaje  a profilácia školy 

Projektovaná kapacita školy: 22 tried Počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0
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2012/2013 398 219 55,02 205 110 50,23 193 109 49,77 19 9 0 10 0 0

2013/2014 380 209 55 197 114 57,87 183 95 51,91 18 8 0 10 0 0

2014/2015 361 192 53,19 177 96 54,24 184 96 52,17 18 8 0 10 0 0

2015/2016 359 188 52,36 173 85 49,13 186 103 55,38 16 8 0 8 0 0

2016/2017 375 190 50,67 177 74 41,81 198 116 58,59 18 9 0 9 0 0

2017/2018 375 182 48,53 199 81 40,70 176 101 57,39 18 9 0 9 0 0

2018/2019 372 179 48,12 209 91 43,54 163 88 53,99 18 10 0 8 0 0

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu: 80   z toho z obvodov mimo obce: 38

Priemerné počty:
Φ počet žiakov na triedu (2018/19): 1.-4.roč.  20,90 5.-9.roč.  20,38 , 1.-9. roč.: 20,67 za všetky triedy

Φ počet žiakov v ŠT(2018/19): 0  Φ žiakov na bežnú  triedu (2018/19):  20,67

Počet zapísaných prvákov po zápise 30.4.2019:   67

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2019: nevieme

Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:    6

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:   61
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Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2019

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

počet žiakov - - 1 - 1 35 37

 Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G:

školský 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.

2018/19 28 3 36 3

Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2019 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

-
- - 1 1 1 -

- - - 3

% zo 
všetkých 
žiakov školy

- - - 0,003 0,003 0,003 - - - - 0,008

Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2019 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

- - - - - - - - - - -

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

iné spolu

počet žiakov - - - - 3 - 3
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Školský klub detí a krúžky pri ŠKD: 

Prevádzka pre žiakov 1.-4.ročníka: ranná od 6:00 do 7:40 h.; poobedňajšia po skončení vyučovania    do
17:00 h.

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD): žiaci navštevujú krúžky pod vedením našich učiteľov v  CVČ Technik,
Orgovánová 5 na základe podpísanej dohody medzi CVČ a ZŠ (21 krúžkov – Tvorivé dielne I,  Počítače hrou,
Loptové  hry  I.  stupeň,  II.  stupeň  –  chlapci  a II.  stupeň  –  dievčatá,  Zábavné  úlohy  z matematiky  I a II,
Slovenčina  hrou  I a II,  Varenie  I,  II,  III   a IV,  Florbal  I a II,  Všetkovedko  I a II,  Šikovné  rúčky,  mažoretky
Ragtime, Zápasenie, Futbal) + 1 krúžok Lego – tvorivé stavebnice + 1 krúžok basketbal chlapci I.st. 

počet krúžkov
počet žiakov

navštevujúcich krúžok
% zapojenia žiakov

1.-4. ročník 15 174 83,25

5.-9. ročník 8 107 65,64

spolu 23 281 75,54

CVČ - Bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti  nemáme.  

V škole pracovala školská pobočka:  v priestoroch našej školy pracuje aj pobočka Knižnice         pre
mládež mesta Košice, ktorá je sprístupnená nielen žiakom a zamestnancom školy, ale aj deťom z materských
škôl – knihovníčka p.Roháľová.

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy

Počet pedagogických zamestnancov - fyzický stav: 32
Rozdelenie podľa kariérových stupňov: 
Počet:

- začínajúci pedagogický zamestnanec 0

- samostatný pedagogický zamestnanec 7 ( 4 učitelia + 3 vychovávateľky)

- pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 21

- pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 4
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  2015/2016 124 5 24,80 5 124 100 4,14 5

  2016/2017 134 5 26,80 5 134 100 4,5 5

  2017/2018 152 6 25,33 4 152 100 5 6

  2018/2019 163 5 32,60 0 0 0 5 4,5



Pracovný pomer 
Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer 1 pedagogický a 1 nepedagogický zamestnanec.

Kontinuálne vzdelávanie:  uvádzajte iba počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie  v školskom roku
2018/2019

- adaptačné 0

- aktualizačné 14

- inovačné 14

- špecializačné 0

- funkčné 0

- kvalifikačné 4

 Riadiaci zamestnanci :

štúdium PVVPZ ukončené
v roku

prebieha začiatok ukončenie
nezaradený

má podanú
prihlášku
od roku

RŠ 2015 nie
ZRŠ áno 2018 2019
ZRŠ 2018 nie 2016 2018

  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 0 0
školník 1 1 TPP
strojník 0 0
upratovačky 7 5,80  6 TPP, 1 DPP na 1 rok
kurič 0 0
technik 0 0
špeciálny pedagóg 0 0
správca siete, serveru,... 1 dohoda 30.6.2019
iné (NBV) 3 dohoda 30.6.2019
iné ( psychológ) 1 0,20 DPP 31.8.2019
spolu: 14 8

b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne
fyzický počet prepočítaný počet - úväzky

riaditeľka - vedúca ŠJ 1 1

hlavná kuchárka 1 1

kuchárka 3 3

prevádzkový zamestnanec 0 0

administratívny zamestnanec 0 0

spolu: 5 5

Školská jedáleň poskytuje  školské stravovanie  pre žiakov,  zamestnancov školy  a jej  služby využívajú  aj
cudzí stravníci.
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti a aktivity, do ktorých sa škola zapojila

P.č.
Názov aktivity

Určená pre
koho

Poznámka

1

Ochrana života a zdravia
6.9.2018 – teoretická časť
7.9.2018  – praktická časť
1. – 4.roč. – Didaktické hry
5. – 9.roč. – Jesenné účelové 
cvičenie
13.6.2019 – teoretická časť
14.6.2019 – praktická časť
1. – 4.roč. – Didaktické hry
5. – 9.roč. – Jarné účelové 
cvičenie

1.-9.ročník
Riešenie krízových situácií  v teoretickej a praktickej
rovine – besedy, prednášky, pobyt a pohyb v prírode,
turistické, branné a športové aktivity, prvá pomoc,...

2
Propagácia zápasenia –  
prezentácia zručností 
zápasníckeho klubu 26.9.2018

1.-9.ročník Prezentácia  zručností  členov  zápasníckeho  klubu
za účelom náboru do klubu.

3
Číta celá rodina – literárny 
festival pre veľkých a malých – 
28.9.2018

1.-9.ročník
9.ročník  dvojdňového  festivalu  Číta  celá  rodina  -
literárny  festival  pre  veľkých  a malých  spojený
s ukážkami práce spisovateľky Marky Stavianskej.

4
My Machine Slovakia Expo – 
27.9.2018

3.A Záverečné hodnotenie projektu My Machine Slovakia
– prezentácia vysnívaných vynálezov.

5

BeActive – Európsky týždeň 
športu – 23.9. - 30.9.2018
Školská súťaž v ľahkej atletike -
1.10.2018

1.-9.ročník

Športové  a pohybové  aktivity  žiakov  na  hodinách
TEV, TSV, ŠKD, v záujmových útvaroch.
Súťaž  žiakov  vo  vybraných  disciplínach  ľahkej
atletiky.

6

Divadelné predstavenie – 
divadielko Cliperton – Rumcajs 
- 23.10.2018

Štátne divadlo Košice – 
Chrobák v hlave – 24.11.2018

Filmové predstavenie – česko – 
slovenská filmová rozprávka 
Čertovské pero – 21.12.2018

Hudobné predstavenie – Príbeh 
o kráľovstve Dur a Mol – 
12.2.2019

Art Film Fest – filmové 
predstavenia  - 18.6. a 20.6.2019

I.stupeň

8.A

4.A a II.stupeň

2.A, 2.B, 2.C,
3.A, 3.B, 3.C,

4.A

I.stupeň
okrem 2.B,
2.C a 3.C

Rozprávka o Rumcajsovi.

Návšteva  večerného  sobotňajšieho  divadelného
predstavenia v Štátnom divadle Košice.

Predvianočná filmová atmosféra.

Hudobné predstavenie v PKO Prešov.

Filmové  projekcie  v rámci  Art  Film  Festu  –  Cesta
do praveku a Louis and Luca – Misia na Mesiac.

7
Zber papiera
8.10. – 12.10.2018
20.5. – 23.5.2019

1.-9.ročník,
učitelia,

rodičia a starí
rodičia žiakov

Každoročná aktivita,  dvakrát až trikrát  ročne, spolu
12 712 kg.

8

Deň zdravej výživy – počas 
viacerých dní od 22.10. – 
26.10.2018
Jabĺčkový deň – 22.10.2018
Čo nám dala záhrada – 22.10. - 
26.10.2018

1.-9.ročník,
učitelia,
rodičia

Ochutnávka ovocia  a zeleniny,  zdravých jedál  v ŠJ,
ktoré  pripravili  nielen v  ŠJ,  ale  aj  žiaci  so svojimi
rodičmi.
Deň s jabĺčkom, výroba posterov, jabĺčková štafeta.
Výstava ovocia a zeleniny z našich záhrad               vo
vestibule školy.

9

Viem,  čo  zjem  –  celoslovenský
projekt,  v rámci  projektu,  aktivity
od októbra 2018 do mája 2019
Beseda s pracovníkmi RÚVZ – 
27.11.2018
Plagáty na tému Máme radi H2O 
do marca 2019
Hodina gymnastiky – do mája 
2019

3.A, 3.B, 3.C,  
4.A, 4.B, 6.A 

Prednášky  o  dôležitosti  dodržiavania  základných
hygienických  návykov,  význam   ovocia  a  zeleniny
pre  človeka  ako  zdroj  vitamínov,  minerálov  a
vlákniny,  a  v  neposlednom  rade  sa  diskutovalo
na  tému  nesprávnych  stravovacích  návykov,  aj
v rámci hodín prírodovedy a biológie.
Zhotovenie  plagátov  na  tému  Máme  radi  H2O  –
význam vody pre človeka.
Pohybové  aktivity  –  fotodokumentácia  obľúbenej
gymnastickej aktivity. 
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10
Exkurzia  do  Kunsthalle
5.10.2018 –  expozícia Na  ceste
k slovenskej štátnosti

9.A, 9.B

Expozícia  pripravená  v spolupráci  MV  SR
a archivárov  SR  v  rámci  osláv  25. výročia  vzniku
Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu
a  100. výročia  vzniku  Československej  republiky  –
hodina  dejepisu.  Počnúc  týmto  dňom  zozbierané
informácie na hodinách dejepisu žiaci  spracovávali
do projektov.

11

Projektový  týždeň  –  22.10.
-26.10.2018
Retro deň  - 23.10.2018 
Deň  vo  farbách  slovenskej
vlajky - 25.10.2018 
Rozhlasová  relácia  žiakov
9.ročníka ku 100.výročiu vzniku
ČSR a 25.výročiu vzniku SR - 
 26.10.2018  
Prezentácia  projektových  prác
žiakov  9.ročníka  k storočnici  –
26.10.2019

1.-9.ročník

Retro  deň  –  módna  prehliadka  žiakov  a expozícia
spotrebných predmetov z pred roku 1989. Najlepšie
oblečení  RETRO  manekýni  a manekýnky  boli
ocenení  porotou.  Žiaci  mali  možnosť niečo staro -
nové vidieť.
Deň vo farbách slovenskej vlajky – oblečenie žiakov
a učiteľov vo farbách slovenskej vlajky.
Rozhlasová relácia  žiakov 9.ročníka ku 100.výročiu
vzniku ČSR a 25.výročiu vzniku SR.
Prezentácia  projektových  prác  žiakov  9.ročníka
k storočnici v každej triede aj s prednáškou, projekty
ostali  v triedach  a niektoré  práce  boli  umiestnené
vo vestibule školy.

12

Halloween a tekvicová paráda – 
najkrajšia vyrezaná tekvica 
v ŠKD  - 26.10.2018 
Najkrajšia  halloweenska  trieda
a halloweenske  učenie
v maskách – 24.10.2018

ŠKD, 
1.stupeň

1. – 9.ročník

Súťaž  o najkrajšiu  vyrezanú  tekvicu,  tekvice  boli
vystavené  vo  vestibule  školy,  menším  deťom
pomáhali pri vyrezávaní tekvíc aj rodičia. 
Učenie  v maskách.  Výzdoba  tried.  Kto  bol
najkreatívnejší? – súťaž o najstrašidelnejšiu triedu.

13

Výcviky: 
Základný lyžiarsky výcvik – 
21.1. – 25.1.2019
Základný plavecký výcvik – 
25.9. – 23.11.2018

7.A, 7.B

3.A, 3.B, 3.C

ZLV uskutočnený s dotáciou MŠVVaŠ SR v stredisku
Dedinky – Mlynky.
ZPV na plavárni ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach.

14

Voľba povolania:
Správna voľba povolania – 
cesta k úspechu – 24.10.2018
Pro Educo – medzinárodný 
veľtrh vzdelávania – 6.12.2018

9.ročník
8.ročník

Správny  výber  povolania  je  cestou  k úspechu
v živote človeka.
Výstava  a prezentácia  stredných  škôl  zameraná
na  profesijnú  orientáciu  a výber  strednej  školy
pre ďalšie štúdium.
Praktické  aktivity  a ukážky  niektorých  vybraných
profesií.

15
Prednáška Čas premien – 
25.10.2018

7.ročník –
dievčatá

Beseda o dospievaní pre dievčatá 7.ročníka.

16
Milión detí sa modlí ruženec – 
modlitba za Sýriu – 18.10.2018

90 žiakov 1.
až 9.ročníka,

rodičia

Medzinárodný projekt Milión detí sa modlí ruženec –
naši žiaci sa modlili  vo farskom kostole Sv. rodiny
spoločnú  modlitbu  svätého  ruženca  pod  vedením
pána farára Aurela.

17

Celoslovenské testovanie 
pohybových predpokladov 
žiakov 1.ročníka ZŠ – 15.10., 
18.10.2018

1.ročník Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov
žiakov  1.A a 1.B triedy našej školy.

18

Návšteva prvákov v materských
školách – MŠ Kalinovská – 
16.10.2018 a EMŠ Exnárova – 
22.10.2018

1.A, 1.B
1.B

Návšteva  žiakov  1.A  a 1.B  triedy  s triednymi
učiteľkami v materských školách.

19
Exkurzia na Výstavu SNP 1944 
v priestoroch EGJAK 
v Košiciach – 8.11.2018

9.A, 9.B

Expozícia  prepožičaná  EGJAK  pri  príležitosti
74.výročia SNP – hodiny dejepisu netradične, celou
výstavou  sprevádzali  študenti  školy,  ktorí  svojím
komentárom prispeli k obohateniu vedomostí.

20
Záložka do knihy spája školy – 
do 31.10.2018

7.B, 8.A

9.ročník  česko  –  slovenského  projektu  pre  ZŠ
a osemročné  gymnáziá:  Rozprávky,  bájky,  povesti
a príbehy  nepoznajú  hranice  –  podpora  čítania
a vytváranie  priateľských  vzťahov  s kontaktnou
školou: ZŠ Svatopluka Čecha z Kojetína – hanácke
mesto na Morave.

21 KOMPARO 8 a 9 – 15.11.2018
8.A, 8.B, 9.A,

9.B
Nezávislé externé celoslovenské testovanie, príprava
na T9, spolupráca s NUCEM.

22 Testovanie: 
Testovanie  5  –  2018  –

5.A, 9.A, 9.B Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9.ročníka.
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21.11.2018
Testovanie 9 – 2019 – 3.4.2019

23
Informatický  bobor  –  12.11.  –
16.11.2018

1.–9.ročník

Celoslovenská  informatická   súťaž,  ktorej  hlavným
cieľom  je podporiť záujem o informačné a komuni-
kačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťažilo
sa v kategóriách  Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet.

24

Imatrikulácia  prvákov  –
16.11.2018

1.ročník, deti
materských
škôl, rodičia

a starí rodičia

Uvítanie prvákov do našej školskej rodiny.

25
Talentída – 29.11.2018
Všetkovedko
Expert Geniality show

2.- 9.ročník
Celoslovenská  vedomostná  súťaž  –  veľký  súboj
o najmúdrejšieho  medzi  najbystrejšími  a o TOP
Experta základných a stredných škôl.

26
Návšteva  Planetária  žiakov
4.ročníka – 22.11.2018

4.A, 4.B
Netradičná hodina prírodovedy netradične v planetá-
riu  –  upevnenie  vedomostí  prírodovedného  učiva
o planétach.

27 Detský čin roka – do 30.11.2018 1.-9.ročník
Škola dobrých skutkov – motivácia detí,  pomoc pri
pochopení, čo je dobré a doprevádzanie detí           na
ceste zložitým labyrintom života.

28
Giving Tuesday – Dobrý skutok
sa počíta – 27.11. – 7.12.2018

1.- 9.ročník,
rodičia

Zapojenie  sa  do  celosvetového  sviatku  darovania
a štedrosti.  Vo  vestibule  školy  prebehla  burza
hračiek,  zbierka  šatstva,  ktoré  boli  venované  rodi-
nám,  ktoré  to  najviac  potrebujú.  Vyzbieranú  sumu
330,28 € sme zaslali ak finančný dar               pre Kar-
patskú nadáciu.

29
Hudobné predstavenie - Ako sa
stratili činely – 4.12.2018

4.ročník

Hudobné  predstavenie  pána  Hrubovčáka  Ako  sa
stratili činely – zábavnou formou i formou interaktív-
nej hry hľadali a spoznávali žiaci sedem hudobných
nástrojov  a spoločne  s autorom  tvorili  text,  ktorý
spolu rytmicky a rapom odspievali. Súčasť projektu
Vianočná knižka sa otvára.

30 Tvorivé dielne – 6.12.2018
1.stupeň,

rodičia
Výroba výrobkov na vianočný jarmok.

31
Mikuláš – 6.12.2018

1.-9.ročník Sladká mikulášska nádielka.

32
Vianoce – 12.12.2018 - 
Vianočný  jarmok  a Vianočná
akadémia 

žiaci, učitelia,
rodičia, starí

rodičia

Predaj  výrobkov,  perníkov  na  vianočnom jarmoku,
časť zisku z predaja - 1 013,30 € každoročne sa odvá-
dza na účet DFN – Detská onkológia ako dar.
Vystúpenie  žiakov  školy  na  akadémii  pre  žiakov
školy, ich rodičov a starých rodičov, pre bývalých 

33
Beseda so spisovateľkou Janou
Nagyovou  –  Džerengovou  –
14.12.2018

3.A, 3.B, 3.C Súčasť  projektu  Vianočná  knižka  sa  otvára.  Pani
spisovateľka porozprávala nielen o svojej práci,  ale
aj o svojom súkromnom živote. 

34

Otvorené  hodiny  TSV,  MAT
a SJL  pre  MŠ  Kalinovská  -
22.1.2019,  9.5.2019,  22.5.2019,
EMŠ  Exnárova  –  22.1.2019,
22.5.2019,  MŠ Lidické námestie
– 5.2.2019, 29.5.2019

MŠ
Kalinovská,
MŠ Lidické
námestie,

Evanjelická
MŠ Exnárova

Otvorené hodiny TSV, MAT a SJL pre predškolákov
s partnerskými MŠ.

35
Pytagoriáda
12.12.2018
13.12.2018

3.-5-ročník
6.-8.ročník

Školské  kolo  celoslovenskej  matematickej  súťaže
matematických talentov.

36
Vianočné  pozdravy  rodičom  –
17.12. – 21.12.2018
Deň matiek – 6.5. – 10.5.2019

I.stupeň
Vyrábanie pozdravov na hodinách INF.

37
Športový  vianočný  turnaj  –
trieda  proti  triede,  žiaci  proti
učiteľom – 20.12.2018

1.-9.ročník Vianočný  turnaj  vo volejbale.  Medzi  triedami suve-
rénne vyhrali žiaci 6.A.  V exhibičnom zápase učitelia
suverénne deklasovali žiakov 9.A triedy.

38
Valentín  -  valentínska  pošta,
súťaž  o najkrajšiu  valentínku  –
14.2.2019

1.–9.ročník
Valentínske pozdravy pre spolužiakov a učiteľov.

39

Karneval  žiakov  I.stupňa  –
28.2.2019
1.fašiangový  ples  pre  žiakov
II.stupňa – 1.3.2019

1. – 9.ročník V tento deň sme mohli byť kýmkoľvek.
Obliekli sme sa ako dospeláci na ples.

40 DOD – 14.3.2019 žiaci školy,
rodičia žiakov
školy, budúci

Aktivity,  hry, tvorivé dielne pre budúcich prváčikov,
informácie pre rodičov
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prváci a ich
rodičia a starí

rodičia
41 Klokanko a Klokan – 21.3.2019 1.–9.ročník Najväčšia  medzinárodná žiacka súťaž na svete.

42 Ponožkový deň – 21.3.2019 1.–9.ročník

21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu.
Downov  syndróm  je  celoživotné  zdravotné  posti-
hnutie spôsobené poruchou 21. chromozómu. Preto-
že chromozómy tvarom pripomínajú ponožky, orga-
nizácia Down Syndrom International si ich zvolila za
symbol  tejto  akcie.
Obujte si na každú nôžku inú ponožku :) To bola hes-
lo akcie, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci.

43
Týždeň  mozgu  –  11.3.  –
15.3.2019

1.–9.ročník V rámci medzinárodnej kampane Týždeň mozgu žiaci
si trénovali mozog netradičnými úlohami.

44 Exkurzia KOSIT – 29.3.2019 2.A
Exkurzia  žiakov  2.A triedy  do  KOSITU  v Kokšov  –
Bakši – zoznámenie sa s činnosťou spaľovne odpa-
du.

45 
Prednáška  o ekologickom
vývoji – 28.3.2019

8.A, 8.B

Študentská firma Gymnázia Poštová, ktorej  členom
je aj náš bývalý žiak, sa venuje ekologickým obalom
na  zošity  a v rámci  toho  študenti  začali  robiť  ako
dobrovoľníci  prednášky  o ekologickom  vývoji
pre  žiakov ZŠ – Nadmerná spotreba plastov,  pred-
náška nebola len faktografická, ale skôr sa študenti
zamerali na zaujímavosti, problémy a riešenia.

46

Marec – mesiac knihy – besedy
s pani  knihovníčkou  –  marec
2019,  ale  aj  priebežne  po  celý
školský rok 2018/2019

1.–9.ročník
Besedy s pani knihovníčkou v rámci Mesiaca knihy,
ale samozrejme nielen v mesiaci marec, ale aj v os-
tatných mesiacoch školského roka.

47
Zápis  do  1.ročníka  –  5.4.-
6.4.2019

deti MŠ,
rodičia

Zápis  detí  MŠ  do  1.ročníka,  umiestnenie  plagátov
v škôlkach, na www stránke školy so všetkými po-
trebnými  informáciami  o zápse  a s dokumentmi
k zápisu,  letáčiky  pre  každé  dieťa  –  predškoláka
v škôlkach nášho  sídliska.

48
Active  English  Week  –  1.4.  –
5.4.2019

žiaci 3.
a 4.ročníka

Jazyková vzdelávacia aktivita jazykovej školy SIDAS
– celý týždeň po anglicky.

49
Deň naopak – 26.4.2019

1.–9.ročník

Žiaci  a rodičia  si  vymenili  pozície  s učiteľmi  a vy-
skúšali si učiteľský chlebíček. 
Deň naopak –  vyučovanie inak, ukážka malej ZOO
s netradičnými „domácimi“ miláčikmi.

50
Noc  s Andersenom  –  26.4.  –
27.4.2019

I.stupeň

9.ročník  rozprávkovej  Noci  s Andersenom  bol  ve-
novaný známym rozprávkam Lietajúci kufor, Divé la-
bute,  Červené  topánky,  Ihla  na  plátanie,  Iduškine
kvety,  Slávik,  Sedmokráska,   hľadaniu  pokladu
v tmavej škole a noci bez rodičov v škole.

51 Veselý chodník – 3.5.2019
2.A, 2.B, 3.A,

3.B, 4.B
V rámci Dní mesta Košice na Hlavnej ulici sme vytvo-
rili s ostatnými žiakmi veselý chodník.

52 Štvorylka – 17.5.2019 5.-9.ročník Štvorylka na Hlavnej ulici – aktivita žiakov a študen-
tov košických škôl.

53

ŠvP:
13.5. – 17.5.2019 – Stará Lesná
27.5. – 31.5.2019 – Stará Lesná
27.5. – 31.5.2019 – Liptovský Ján
3.6. – 7.6.2019 – Nová Lesná

1.A, 1.B, 2.A,
2.B, 2.C, 3.A,
3.B, 3.C, 4.A,
4.B, 6.A, 7.A,
7.B, 8.A, 8.B,

9.A, 9.B

Premenlivé počasie všetci zúčastnení využili naplno
a ani jedna minúta ich pobytu nebola zbytočná. Žiaci
sa  domov  vrátili  unavení,  ale  s  pocitom  hrdinsky
zvládnutého týždňa bez rodičov.

54
Galéria  najúspešnejších  žiakov
– jún 2019

vybraní žiaci,
rodičia,

verejnosť

Galéria  žiakov  umiestnená  každý  rok  vo  vestibule
školy a potom v priestoroch školy.

55
Premiant školy a Mesto Košice
deťom – 27.6.2019

ocenený žiak Za svoju celoročnú prácu odmenený aj mimo školy.

56 MDD – 13.6.2019

žiaci, učitelia,
rodičia, budúci
žiaci,  bývalí

žiaci

Na školskom ihrisku súťaže, občerstvenie, diskoté-
ka, veselá trojhodinová zábava.

57 Beseda  pracovníkov  Strediska
pre ľudské práva – 20.6.2019

8. - 9.ročník Vzdelávacie aktivity o rodovej rovnosti, nebezpečen-
stvách extrémizmu  a holokauste.

58 Celé  Slovensko  číta  deťom  – 3.A, 3.B V rámci celoslovenskej akcie prišiel čítať žiakom 3.A
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Košice čítajú deťom -  7.6.2019 a 3.B triedy starosta MČ DH p.Andrejčák.

59 Čokotretra – 22.5.2019 3.a 4.ročník
Štvrťfinálové atletické preteky Čokoládová tretra sú
súčasťou hlavného programu IAAF World Challenge
Zlatá tretra Ostrava.

60
Dopravné ihrisko – 13.5., 14.5., 
20.5., 21.5. a 19.6.2019

I.stupeň Dopravná výchova na Dopravnom ihrisku Alejová.

61 Galéria výtvarných prác
1.–9.ročník,

rodičia,
verejnosť

V  priestoroch  školy  a v učebni  VYV  galéria
výtvarných prác našich žiakov.

62

Výlety po Slovensku:
Jarné  prázdniny  -  Tatranská
Štrba, 19.2. -21.2.2019

Pieniny –  splavovanie  Dunajca
– 23.6.2019

Letné  prázdniny –  letný  detský
tábor   -  Nová  Lesná  –  8.7.
-12.7.2019

ŠKD, 
rodičia,

zamestnanci
školy

Trojdňový  výlet  do  Vysokých  Tatier  počas  jarných
prázdnin.

Jednodňový výlet do Pienin – splavovanie Dunajca. 

Päťdňový  výlet  do  Vysokých  Tatier  počas  letných
prázdnin.

63

ŠKD:
Minimaratón – september 2018
Východoslovenské  múzeum  –
expozícia exotických pavúkov –
september 2018
Halloweenska  diskotéka  –
október 2018
Najkrajšia  tekvica  –  súťaž
medzi  oddeleniami  ŠKD  -
október 2018
Mikulášske  posedenia –
december 2018
Vianočná ozdoba – súťaž medzi
oddeleniami  ŠKD  –  december
2018
Bábkové  divadlo   -  december
2018
Súťaž  v stavaní  snehuliakov  –
január 2019
Valentínska  diskotéka
a valentínska  pošta  -  február
2019
Besedy  v knižnici  -  Marec
mesiac knihy – marec 2019 
Deň Zeme – kresba na asfalt –
apríl 2019
Návšteva Botanickej  záhrady –
apríl 2019
Výzdoba tried ku Dňu matiek –
máj 2019
Kolobežková show – jún 2019
Kúzelník a balónová show – jún
2019
Výlet na Aničku – jún 2019
Rubikova  kocka  –  súťaž
v skladaní  kocky  pre  deti
I.stupňa – jún 2019
Prispievanie  do  časopisov
Vrabček,  Včielka,  Zornička,
Šikovníček, Fifík,... 

ŠKD

64 Kozmix - celoročne
2.A, 2.B, 3.A,

3.B, 3.C
Vzdelávací  portál  je  brána  do  sveta  digitálneho
vzdelávania.
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65 Maksík a Maks - celoročne
2.-4-ročník
5 –9.ročník

Pre bystré hlavy -  matematická súťaž pre druhákov,
tretiakov a štvrtákov na ZŠ.

Matika  s vtipom   -  využiješ  viac  zdravý  rozum  ako
poučky a vzorce pre žiakov II.stupňa.

66
Starostlivosť  o zdravie  -
celoročne 

1.–9.ročník,
ŠJ

Dodržiavanie pitného režimu a zásad hygieny.

67
Psychologický  výcvik  PEER
skupiny –  december 2018

8.A, 8.B

Psychologický  výcvik  s psychologičkou  z CPPPaP,
Zuzkin park na témy: Škodlivosť fajčenia, alkoholiz-
mus a ďalšie drogy, ... – dokončenie programu PEER
skupiny.

68

Besedy,  sociometria,
dotazníkové  prieskumy  so
školským  psychológom
a psychológom  z CPPPaP  -
celoročne

1.–9.ročník,
rodičia,
učitelia

Besedy,  sociometria,  dotazníkové  prieskumy
so  školským  psychológom  a psychológom  z CPP-
PaP,  poradenstvo  pri  výbere  strednej  školy  pre
žiakov a rodičov, učebné štýly, šikanovanie, preven-
cia proti rasizmu a xenofóbii, výcviky podľa ročníkov
(klíma  v triede,  sebapoznávanie,  komunikácia,  ...),
školská psychologička sa zúčastnila ako vychováva-
teľka ŠvP v Novej  Lesnej  – aktivity  na osobnostný
rozvoj žiakov.

69
Metodický  deň  pre  učiteľov
mesta Košice – 17.4.2019

pedagogickí
zamestnanci

ZŠ 

Aktivity v ZŠ a rôznych inštitúciách. Škola organizo-
vala  metodický  deň v priestoroch STM v Košiciach
pre prírodovedné predmety.

70

Deň učiteľov:
Celomestské  oslavy  MMK  –
2.4.2019
Ocenenie  učiteľov   starostom
MÚ MČ DH – 10.4.2019

vybraní
učitelia

Celomestské  a okresné  oslavy  Dňa  učiteľov,  sláv-
nostné oceňovanie učiteľov.

71
Celomestský  deň  výživy  –
október 2018

učitelia,
rodičia, hostia

Mestské podujatie OŠ MMK a ŠJ, ukážky zdravej vý-
živy, ochutnávka v Spoločenskom pavilóne.

72 Žiacky parlament - celoročne
4.-9.ročník, 2

učitelia
Žiacky parlament sa podieľa na organizovaní poduja-
tí svojich rovesníkov.

79
Exkurzia do priestorov RTVS –
24.6.2019

1.B Ako sa pracuje v rádiu.

80 Na nový level
1.–9.ročník,

učitelia,
rodičia

Projekt hlasovania za školu o výhru – vybavenie PC
učebne s interaktívnou tabuľou.

81 Čerstvé hlavičky Kaufland
1.–9.ročník,

učitelia,
rodičia

Kvalitný prísun ovocia a zeleniny po celý rok         pre
žiakov ZŠ - podpora projektu prostredníctvom regis-
trácie pokladničných bločkov z Kauflandu.

82
Spojme  príjemné  s užitočným
a odskočme si       z triedy

1.–9.ročník,
učitelia,
rodičia

Úprava  átria  školy  -  podpora  z projektu  Gesto
pre  mesto,  Raiffeisen  banka  a.s.  prostredníctvom
sms hlasovania, úprava ukončená k 30.6.2019.

83
O2  Športová  akadémia  Mateja
Tótha

hlasovali žiaci
1.–9.ročník,

učitelia,
rodičia pre 2

učiteľov
a vybraných

žiakov
I.stupňa

Kvalitná  voľnočasová  aktivita  v podobe  krúžkov
na 1.stupni základných škôl - podpora projektu pro-
stredníctvom sms hlasovania, 4.7.2019 potvrdené, že
škola  bola  vyžrebovaná  v Košickom  kraji.  Projekt
spustený od 1.9.2019.

85 Recykluj a vyhraj
1.–9.ročník,

učitelia,
rodičia

Kto  separuje  odpad,  šetrí  prírodné  zdroje  a je
ohľaduplný  k životnému  prostrediu  –  9.miesto
vo svojej kategórii.

86 Partnerská škola HC Košice
1.–9.ročník,

učitelia

Program spolupráce  so  základnými školami 
s hlavným cieľom zefektívniť  komunikáciu a spolu-
prácu so zástupcami a žiakmi škôl. Klub         na
oplátku ponúka možnosť získania vstupeniek     na
vybrané domáce zápasy.

87
Čitateľská,  matematická
a prírodovedná  gramotnosť  v
ZŠ

1.–9.ročník,
učitelia

Zvýšenie  kvality  vzdelávania  –  projekt  spustený
od 1.9.2019

88 Deň narcisov 1.–9.ročník,
učitelia,
rodičia

Aktívna účasť a spolupodieľanie sa     na finančnej
zbierke
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89 Trashtag Challenge 1.A, 1.B Trashtag challenge –  výzva na zbieranie  odpadkov
z okolia a z prírody

90
KOSIT – Za čistejšie Košice – Aj
MS v hokeji chcú byť zelené

3.B

Kreatívny nápad využitia PET fľaše     za účelom vy-
tvoriť dekoratívny alebo úžitkový predmet -  hlasova-
nie pomocou lajkov na FB stránke Za čistejšie Koši-
ce

91 Superchodec 1.B
Preventívny projekt SUPERCHODEC – video o tom,
ako  žiaci  zo  svojho  pohľadu  chodcov  prispievajú
k bezpečnosti premávky.

K propagácii školy prispievajú aj: 
- činnosť učiteľov ako členov okresných komisií predmetových súťaží a olympiád:

Mgr. Zuzana Šemeláková – MO, Pytagoriáda,
Mgr. Erika Drozdová – DEJO,
Ing. Monika Kukuvková – GEGO,

- organizovanie  súvislej  a priebežnej  pedagogickej  praxe  študentov  UPJŠ,  naša  škola  je  cvičnou
školou UPJŠ, certifikáty FF UPJŠ v Košiciach pre učiteľov: Mgr. Agnesa Schwertnerová, Ing. Monika
Kukuvková, Mgr. Katarína Kurucová, PaedDr. Sylvia Šárošiová, Mgr. Erika Drozdová, Mgr. Zuzana
Šemeláková, 

- ocenenie učiteľov a žiakov v školskom roku 2018/2019: na celomestských oslavách Dňa učiteľov
bola ocenená  Mgr. Alžbeta Vašková a na okresných oslavách MÚ MČ DH          Mgr. Erika
Drozdová,

- dňa 27.6.2019 bol ocenený ako Premiant  školy  Martin Marcinčák z 8.A – GEGO, FO, THDO –
okresné a krajské kolá, Debatiáda regionálne kolá; menovaný bol ocenený aj v rámci  projektu na
oceňovanie nadaných a talentovaných žiakov primátorom mesta Košice            pod názvom „Mesto
Košice deťom“, organizátorom ktorého je OŠ MMK,

- ďakovný list ako Poďakovanie za aktívnu a spolupodieľanie sa na finančnej zbierke Deň narcisov
2019, ktorá sa uskutočnila 11.04.2019. Celkový výnos zbierky predstavuje                 v Košiciach a
okolí sumu 66.023,90 EUR Spoluorganizátor: ZÁKLADNÁ ŠKOLA FÁBRYHO 44 040 22 KOŠICE sa
na tejto zbierke podieľal vyzbieraním finančných prostriedkov               v celkovej sume 136,44 EUR.

Aktivity pre rodičov: Deň otvorených dverí, Vianočný jarmok, Vianočná akadémia, Medzinárodný deň detí,
Halloweenska tekvicová paráda, Tvorivé dielne, Deň naopak, jednodňové zájazdy: Pieniny – splavovanie
Dunajca,...
Aktivity pre zamestnancov školy: Pieniny – splavovanie Dunajca,  Vianočná kapustnica, Deň učiteľov, ...

Prezentácia školy na verejnosti
www stránka školy

Informácie o aktivitách, ich prezentácia 
a propagácia úspechov školy

www.zsfabryho.sk

Oficiálna stránka mesta 
Košice

Fotodokumentácia z akcií
www.kosice.sk

Facebook školy
Informácie o aktivitách, ich prezentácia 
a propagácia úspechov školy

cez
www.zsfabryho.sk

Prezentácia školy v médiach

TV Košice September 2018
My Machine

Slovakia
Telke Október 2018 Číta celá rodina

F - Kuriér 2/2018, 1/2019
Úspechy a aktivity

žiakov
Internet Florball SK Liga Október 2018 Úspech žiakov
Sport 1 Máj 2019 Štvorylka
RTVS Máj 2019 Deň matiek
RTVS Jún  2019 Vysvedčenie
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Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika

Krátkodobé projekty(do 2 rokov)                           Dlhodobé projekty(nad 2 roky) 

Názov projektu
Vyhlasovat

eľ
obdobie Názov projektu Vyhlasovateľ obdobie

Noc
s Andersenom

SSKK každoročne

ZDRAVÁ  ŠKOLA
- výchova

k zdravému
spôsobu života

MŠVVaŠ SR
od 1996

-

Moja prvá
škola -

KOZMIX
EDULAB každoročne Projekt INFOVEK MŠVVaŠ SR od 2002 - 

Partnerská
škola klubu HC

Košice
HC Košice každoročne

Podpora
polytechnickej
výchovy na ZŠ

MŠVVaŠ SR  od 2016 -

Viem, čo zjem
ÚVZ SR,
Neuropea

s.r.o.
každoročne

Duálne vzdelávanie
a zvýšenie

atraktivity a kvality
OVP

Štátny inštitút
odborného
vzdelávania

od 2017 -

Spojme
príjemné

s užitočným
a odskočme si

z triedy

Gesto pre
mesto,

Raiffeisen
banka a.s.

2018-2019

Rozvoj
informatizácie
regionálneho

školstva 2
MŠVVaŠ SR

od 2016 -

Týždeň mozgu
RUVZ
Košice

každoročne

KOMPARO 8 –
testovanie žiakov
8.ročníka z MAT,

SJL, všeobecných
študijných

predpokladov,
prírodovedný
a spoločensko

vedný blok

EXAM testing,
spol. s.r.o.

od 2000 -

My Machine
Slovakia

Karpatská
nadácia

2017 -
2018

KOMPARO 9 –
testovanie žiakov

9.ročníka

EXAM testing,
spol. s.r.o.

od 2000 -

Čas premien
MP

Education
s.r.o.

každoročne
Detský čin roka –

pomoc rovesníkom
MŠVVaŠ SR od 2000 -

Celoslovenské
testovanie

pohybových
predpokladov

1.roč. ZŠ

testovanie 2018 LEGO Dacta
Projekt

INFOVEK
od 1995 -

Záložka do
knihy spája

školy

Slovenská
pedagogická

knižnica
v Bratislave
a Knižnica

Jiřího
Mahena v

Brne

každoročne

Virtuálna knižnica –
vzdelávací portál

pre žiakov a
učiteľov

Komensky
s.r.o.

od 2009 -

Superchodec
Prezídium

PZ SR
2019

Celé
Slovensko číta

deťom 

Knižnica
pre mládež

mesta
Košice

2019
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Vianočná
knižka sa

otvára

Knižnica
pre mládež

mesta
Košice

2018

Čitateľská,
matematická

a prírodovedná
gramotnosť v

ZŠ

MŠVVaŠ
SR

od 2019

O2 Športová
akadémia

Mateja Tótha

O2
Slovakia

s.r.o.

potvrdené
4.7.2019

Gymnázium
Poštová –

Študentská
firma

Gymnázium
Poštová 2019

V školskom roku 2018/2019 počet zaslaných/ počet vybratých(úspešných) projektov/finančný zisk pre
školu:

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma

1
Spojme príjemné s užitočným

a odskočme si z triedy
Gesto pre mesto,

Raiffeisen banka a.s.
1000 € - projekt

zrealizovaný k 30.6.2019

2

Čitateľská, matematická
a prírodovedná gramotnosť

v ZŠ: Škola budúcnosti –
učíme včerajšie deti pre

zajtrajšok

MŠVVaŠ SR
137 877,64 € - projekt bude

realizovaný od 1.9.2019

3
O2 Športová akadémia Mateja

Tótha
O2 Slovakia s.r.o.
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

2018/2019 2. polrok  (bežné triedy + špeciálne triedy)  výsledky k 30.6.2019
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1.-4.
10 209 122 58,37 18 8,61 61 29,19 3 1,44 5 2,39 2 1,32 134

ročník

5.-9.
8 163 53 32,52 34 20,86 67 41,10 6 3,68 3 1,84 4 2,11 22

ročník

1.-9.
ročník

18 372 175 47,04 52 13,98 128 34,41 9 2,42 8 2,15 6 1,72 156

Z počtu neprospievajúcich uveďte počet žiakov, ktorí budú koncom augusta robiť opravné skúšky: 6

2018/2019 2. polrok  (bežné triedy + špeciálne triedy) výsledky k 31.8.2019
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počet % počet % počet % počet % počet % počet počet
poč
et

1.-4.

10 209 122 58,37 18 8,61 63 30,14 1 0,48 5 2,39 2 1,32 134
ročník

5.-9.

8 163 53 32,52 34 20,86 71 43,56 2 1,23 3 1,84 4 2,11 22
ročník

1.-9.
ročník

18 372 175 47,04 52 13,98 134 36,02 3 0,81 8 2,15 6 1,72 156
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 Pre porovnanie:

 2017/2018 2. polrok  (na porovnanie s hodnoteným rokom) 
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1.-4.

9 199 107 53,77 9 4,52 76 38,19 0 0 5 2,51 1 1,23 137
ročník

5.-9.

9 176 62 35,23 35 19,89 73 41,47 2 1,14 4 2,27 5 2,02 22
ročník

1.-9.
ročník

18 375 169 45,07 44 11,73 149 39,73 2 0,53 9 2,40 6 1,63 159

 

 2017/2018 iba   Špeciálne triedy
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1.-4.
- - - - - - - - - - - - - - -

ročník

5.-9.
- - - - - - - - - - - - - - -

ročník

1.-9.
ročník

- - - - - - - - - - - - - - -
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Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu

Priemer za 1.-9. roč.: 1,69                 Priemer v 2017/18 1,63  pre porovnanie

b)Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom

I.stupeň % II.stupeň % spolu za ZŠ
predch.

šk.rok za ZŠ

správanie 2. stupeň 2 0, 96 2 1,22 4/1,08 % 1/0,27 %

správanie 3. stupeň 0 0 2 1,22 2/0,54 % 2/0,53 %

správanie 4. stupeň 0 0 1 0,61 1/0,27 % 0/0 %

riaditeľské pochvaly 36 17,22 30 18,40 66/17,74 % 34/9,07 %

riaditeľské pokarhania 1 0,48 4 2,45 5/1,34 % 2/0,53 %

19

predmet celkový prospech
I.stupeň II.stupeň

Slovenský jazyk a literatúra 1,48 2,31

Matematika 1,37 2,40

Prírodoveda – Biológia 1,42 2,50

Vlastiveda – Geografia 1,38 2,33

Prvouka - Dejepis 1,08 1,97

Fyzika 2,37

Chémia 2,42

Anglický jazyk 1,27 2,29

Nemecký jazyk 2,36

Ruský jazyk 2,09

Občianska náuka 1,68

Výtvarná výchova 1,00

Telesná výchova 1,00

Celkový prospech k 30.6.2019 1,33 2,06



c)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 7959 37,90 6903 42,35 39,84 43,35

spolu II. polrok 8252 39,48 9117 55,93 46,69 45,15

Spolu za rok, z toho: 16211 77,56 16020 98,28 86,64 88,61

ospravedlnených / rok 16101 77,04 15888 97,47 85,99 88,22

neospravedlnených /
rok

110 0,53 132 0,81 0,65 0,39

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Priestory budovy základnej školy sú využité v plnej miere, všetky triedy a odborné učebne sú využité
počas školského roka pre základnú výučbu a prácu v záujmových útvarov, krúžková činnosť zabezpečovaná
v spolupráci s CVČ TECHNIK – Orgovánová č. 5. Napriek využitiu priestorov je potrebné ich zrekonštruovať
z dôvodov praktických,  bezpečnostných a samozrejme aj  estetických. Cez ďalšie projekty bude potrebné
vybaviť  učebne ďalšími  pomôckami  a prostriedkami.  Hoci  škola  v tomto školskom roku nezískala  ďalšie
finančné prostriedky na vybavenie telesnej výchovy, aj tak by sme potrebovali na modernizáciu materiálno-
technického vybavenia školy ďalšie finančné zdroje. 

Pre skvalitnenie pracovného prostredia sme pokračovali v dopĺňaní vybavenia tretej učebne infor-
matiky – multimediálnej učebne, ktorá už od školského roku 2014/2015 slúžila našim žiakom. Rozšírili  sme
vybavenie oboch už existujúcich počítačových učební o prídavné zariadenia (tlačiarne, skenery, reprodukto-
ry, notebooky, digitálna kamera...,), škola ďalej disponuje učiteľskými počítačmi, počítačom pre výchovného
poradcu a počítačmi vyhradenými pre administratívne účely, notebookmi, projektormi, e-beam snímačom, in-
teraktívnymi  tabuľami.  V budúcnosti bude pre nás prioritou zdokonaľovať multifunkčnú učebňu. Pomohli
nám aj rodičia – spolupodieľali sa pri vymaľovaní priestorov školy, pri odmeňovaní žiakov za výbornú repre-
zentáciu školy, prispeli finančne k Imatrikulácii, tvorivým dielňam, ŠvP, MDD, Noc s Andersenom. V rámci
projektu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ: Škola budúcnosti – učíme včerajšie deti
pre zajtrajšok – začiatok od 1.9.2019 budú vybavené triedy interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a note-
bookmi a príslušenstvom. Tri  stabilné počítačové učebne, zborovňa a administratívne priestory,  výchovná
poradkyňa a ŠJ sú napojené na internet, ktorý sa využíva vo vyučovacom procese aj v rámci voľnočasových
aktivít žiakov. Prostredníctvom WIFI routera je zabezpečený internet v ďalších priestoroch školy. Za účelom
besied, prezentácií a premietania odborných filmov okrem klasickej techniky – TV a CD prehrávač – sú vy-
užívané všetky tri učebne informatiky. 

Telocvične  a  školské  ihrisko  boli  využívané  na  činnosť  žiakov  školy  v rámci  povinnej  činnosti
a záujmovej telesnej výchovy, aj na relaxáciu detí v ŠKD. Veľká telocvičňa  bola prenajímaná pre OZ UNION
– karate,  Školský  basketbalový  klub  GALAXY BASKETBALL TEAM,  v rámci  voľnočasových  aktivít  boli
priestory využívané našimi žiakmi cez CVČ ORGOVÁNOVÁ, 

V priestoroch  našej  školy  pracuje  nielen  pobočka  Knižnice  pre  mládež  mesta  Košice,  ktorá  je
sprístupnená  nielen  žiakom  a zamestnancom  školy,  ale  aj  deťom  z materských  škôl,  ale  aj  zubná
ambulancia.

Súčasný stav: 
- urobili sme elektroinštaláciu v malej a veľkej telocvični, vymenili svietidlá, ale aj napriek tomu telocvične
a ihriská je potrebné v blízkej budúcnosti rekonštruovať,
- v areáli školy je multifunkčné ihrisko, ktoré je potrebné pravidelne opravovať,
- budova školy do tohto školského roku má opravenú strechu nad školskou jedálňou a nad pavilónmi A, B
a C. V predminulom školskom roku sme vymenili okná v pavilóne A, na prízemí pavilónu C a      pri hlavnom
vstupe od šatní a v lete vymeníme okná aj v pavilóne B. Podarilo sa nám zaviesť internetovú kabeláž do ŠJ
a do pavilónu G. Zabezpečili sme vymaľovanie väčšej časti školy, hlavne átrium a schodište. 
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V ostatných  priestoroch  školy  máme  pôvodné  rámy  okien,  vypadávajúce  panely,  opadávajúcu  omietku
a pôvodnú fasádu školu. V blízkej budúcnosti je potrebné pokračovať s výmenou gumolitov v triedach a na
chodbách školy.  Z hľadiska bezpečnosti je nutná výmena vchodových dverí vedľajšieho vchodu, ktoré sú po
34 rokoch prevádzky v havarijnom stave. Opraviť treba aj sociálne zariadenia                 pre zamestnancov
a žiakov, v G pavilóne sa revitalizovali sociálne zariadenia pre žiakov za pomoci rodičov.

Každomesačne  dochádza  k poškodzovaniu  majetku  školy,  okien,  oplotenia,  káblov,  atď.  Z toho
dôvodu je potrebné v rámci sídliska zabezpečiť túto ochranu políciou MČ Košice - Dargovských hrdinov. 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

       a)                      

dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka
(normatív)

rok Výška
normatívu
 na stránke

 MŠ SR
Skutočné čerpanie / % (2018)
 Pridelený rozpočet / % (2019)

2018 571 470 635 079,44/111

2019 641 008,04 635 079,44/99

Hodnoty spresníme.

b) Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa finančných
aktivít(odmeny pedagógom, dohody, materiálové vybavenie....) 

c)  Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo
fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  

      d)  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:  

* na uvedenie informácií v bodoch  b – d môžete použiť ako predlohu tabuľku z a)
      e)  záväzky za  rok : 

2018: 0

2019 iba  do 30.6. 2019: 0

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

 krúžková činnosť, mimoškolské aktivity pre žiakov, zamestnancov a rodičov žiakov,
 vyučovanie troch cudzích jazykov v rámci vyučovania,
 vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom profesijného rastu a skvalitňovania výchovno

– vzdelávacieho procesu,
 zníženie prejavov agresivity a šikanovania,
 úspechy v súťažiach, testovaniach,
 realizácia pobytových aktivít, exkurzií, škôl v prírode, výletov, aktivít v rámci projektov,
 úspešná zapojenosť do projektov: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ: Škola

budúcnosti – učíme včerajšie deti pre zajtrajšok; O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

Popri  hore  uvedených  výsledkoch,  ktoré  považujeme  za  dobré,  sa  môžeme po-
chváliť aj týmito aktivitami, v ktorých chceme naďalej pokračovať:

 pokračujeme v galérii najúspešnejších žiakov našej školy na webovej stránke a umiestňujeme ich na
paneli vo vestibule školy a v priestoroch školy, 

21



 z roka  na  rok  väčší  ohlas  má  celoslovenská  akcia  Noc  s Andersenom  –  u nás  má  stúpajúcu
tendenciu, v tomto roku sa do nej zapojili žiaci I. stupňa,

 prispievame do žiackych časopisov vydávaných v rámci celého Slovenska literárnymi a výtvarnými
prácami,  za ktoré  naše deti  vyhrávajú prvé miesta  a získavajú  k tomu adekvátne odmeny,  napr.
časopisy: Vrabček, Včielka,  Zornička, Šikovníček, Fifík,...

 v rámci pomoci rodičom počas jarných a letných prázdnin sme uskutočnili trojdňové a päťdňové vý-
lety do Vysokých Tatier – Nová Lesná, Tatranská Štrba, jednodňový výlet – Pieniny – splavovanie
Dunajca,...

 základný lyžiarsky výcvik,
 základný plavecký výcvik,
 Školy v prírode,
 partnerská škola HC Košice, žiaci sa mohli zúčastňovať domácich zápasov HC Košice,  
 Karpatská nadácia s projektom My Machine Slovakia – My Machine Slovakia Expo – záverečné

podujatie a prezentácia vysnívaných modelov,  
 Gymnázium Poštová -  študentská firma gymnázia -  Prednáška o ekologickom vývoji           pre

žiakov 8.ročníka, 
 veľmi úspešná akcia okrem Vianočného jarmoku a akadémie bol  MDD so svojim bohatým prog-

ramom, zaujímavými atrakciami a občerstvením, rodičia očakávajú podobnú akciu aj v ďalšom roku,
 Raiffeisen  banka  každoročne  vyhlasuje  projekty  na  získanie  finančných  prostriedkov  a v rámci

projektu Gesto pre mesto naša škola získala na základe sms hlasovania 1000 €                    na
skvalitnenie vzdelávacieho procesu a obnovenie priestorov školy – átrium, realizácia a dokončenie
projektu v júni 2019, 

 ďalšou  úspešnou  aktivitou  žiakov  a učiteľov  našej  školy  bol  ponožkový  deň  –  podpora  ľudí
s Downovým syndrómom, 

 Jabĺčkový deň – v rámci týždňa zdravej výživy výstavka a ochutnávka zdravých dobrôt, vytvorenie
projektu a jabĺčková štafeta, 

 zapojili sme sa do Týždňa mozgu so žiakmi školy a na hodinách sme trénovali mozog zábavnými
hlavolamami, 

 ďalšou aktivitou s pracovníkmi RUVZ boli aktivity pre žiakov v rámci projektu Viem, čo zjem, 
 v rámci podpory čitateľskej gramotnosti sa na škole organizovalo niekoľko čitateľských aktivít, v sep-

tembri  2018 Číta  celá rodina – beseda so spisovateľkou Markou Stavianskou,  v decembri  2018
Vianočná knižka sa otvára – beseda so spisovateľkou Janou Nagyovou – Džerengovou a hudobné
pásmo s Jánom Hrubovčákom, v júni 2019 Celé Slovensko číta deťom – Košice čítajú deťom, 

 prednášky a aktivity pracovníkov Strediska pre ľudské práva pre žiakov 8. a 9.ročníka na témy rodo-
vá rovnosť, nebezpečenstvá extrémizmu a holokaust, 

 dve skupiny žiakov 3. a 4.ročníka sa zúčastnili jazykovej vzdelávacej aktivity Active English Week
Jazykovej školy SIDAS, 

 výchovno – vzdelávací proces sme obohatili o návštevy kultúrnych podujatí: hudobné predstavenie
v PKO Prešov, sobotňajšie večerné divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach, návšteva
filmových predstavení v rámci Art Film Festu v Košiciach,

 oslávili sme storočnicu vzniku ČSR a 25.výročie vzniku SR projektovým týždňom – Retro deň, Deň
vo farbách slovenskej  vlajky,  exkurzia do Kunsthalle na Ceste k slovenskej štátnosti,  rozhlasová
relácia, projekty žiakov 9.ročníka pre žiakov školy,

 benefičné akcie: Vianočný jarmok – časť zo zisku z predaja vianočných výrobkov bol odovzdaný
Detskej onkológii v Košiciach; Giving Tuesday – burza a predaj hračiek a kníh, výťažok bol zaslaný
na Karpatskú nadáciu; Deň narcisov – zbierka v priestoroch školy,

 zapojenie sa do Medzinárodného projektu Milión detí sa modlí ruženec – naši žiaci sa modlili vo far-
skom kostole Sv. rodiny spoločnú modlitbu svätého ruženca pod vedením pána farára Aurela.

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

 dovybavenie školy kvalitnými pomôckami a zabezpečenie učebníc, 
 veľmi vysoké pracovné zaťaženie učiteľov a vedenia školy v niektorých obdobiach, ich zamestnáva-

nie vyplňovaním rôznych štatistík, tabuliek a prehľadov, čiže zníženie administratívnej záťaže a ná-
sledné vytvorenie priestoru pre kvalitnejšiu prípravu učiteľov, 

 zlepšenie vidíme aj v spolupráci s vyššími riadiacimi orgánmi, rodičmi a pedagogickým zborom, 
 vymožiteľnosť dodržiavania legislatívy a pravidiel zo strany žiakov a rodičov, 
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 zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovania, zaraďovanie inovatívnych prvkov, využívanie modernej
techniky,

 zlepšenie komunikácie učiteľov so žiakmi, dosiahnutie partnerského vzťahu.

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:

 podmienky sú na štandardnej úrovni, učitelia majú dostatok priestoru na prípravu v škole, kapacita
kabinetov a ďalších priestorov je postačujúca,

 na komunikáciu učiteľov s rodičmi žiakov, okrem kabinetu výchovnej poradkyne, máme vytvorenú
miestnosť, ktorá popri tom slúži aj ako relaxačná miestnosť pre učiteľov, 

 snažili sme sa zapojiť našich žiakov do všetkých pohybových aktivít, ktoré škola ponúka, 
 škola sa snaží o zabezpečenie čo najlepších psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania

v rámci vlastných možností,
 škola chce v budúcom šk. roku znovu naviazať na tradíciu využívania okolia školy a terasy pred

triedami počas veľkých prestávok na rôzne pohybové aktivity žiakov, 
 vďaka Raiffeisen banke, ktorá každoročne vyhlasuje projekty na získanie finančných prostriedkov,

naša škola v rámci projektu Gesto pre mesto získala na základe sms hlasovania 1000 € na skvalit -
nenie vzdelávacieho procesu a obnovenie priestorov školy – átrium            pre pohybové a relaxačné
aktivity detí, projekt zrealizovaný a dokončený v júni 2019.

Spolupráca s rodičmi a organizáciami:

 škola zaviedla v určitých oblastiach jasné pravidlá a princípy, na ktorých dodržiavaní trvá, rodičia
s nimi sa oboznámili na rodičovskom združení alebo na stránke školy, 

 komunikácia  s rodičmi  v rámci  výchovno  –  vzdelávacieho  procesu  je  zabezpečovaná  okrem
osobného  pohovoru,  prostredníctvom  internetovej  stránky  školy,  internetovej  žiackej  knižky,
rodičovských združení,  letákov,  výchovných komisií,  informácie  od rodičov ku škole  a k učiteľom
prichádzajú formou osobného pohovoru, elektronickou poštou, dotazníkmi, konzultačnými hodinami
učiteľov pre rodičov,

 pozitívne je hodnotená spolupráca rodičov s triednymi učiteľmi nielen pri výchove a vzdelávaní, ale
aj  pri  mimoškolských  činnostiach  v rámci  triedy,  žiakom  ponúka  svoje  poradenstvo  výchovná
poradkyňa, špeciálny pedagóg a školská psychologička, 

 niektorí rodičia sa zapájali do života školy, podieľali sa na zlepšení pracovného prostredia v škole,
spolupodieľali  sa  na  akciách,  ktoré  škola  organizovala  pre  deti  /školské  výlety,  súťaže,  školy  v
prírode, benefičné akcie, Noc s Andersenom, Deň naopak, MDD, Vianoce, atď./,  

 škola intenzívne spolupracovala s policajnými zložkami pri dopravnej výchove, prevencii sociálno–
patologických javov, protidrogovej prevencii a prevencii vandalizmu, 

 žiaci školy sa v rámci spolupráce s firmou DH Košice zapájali do zberových aktivít a separovania,
boli vedení k pozitívnemu ekologickému mysleniu a ochrane životného prostredia, 

 na dobrej  úrovni  bola  aj  spolupráca s materskými  školami  na Lidickom námestí,  Exnárovej  ulici
a Kalinovskej ulici. Deti zo škôlok sa zúčastňovali na spoločných akciách, na otvorených hodinách,
navštevovali  knižnicu.  Popri  týchto  aktivitách  škola  uskutočnila  dni  otvorených  dverí  najmä  pre
rodičov našich budúcich žiakov, na akcii si rodičia pozreli aktivity a formy práce učiteľov so žiackymi
kolektívmi, niektorí sa aj spolu so svojimi ratolesťami do nich aktívne zapojili. V rámci zdravej výživy
bolo rodičom ponúknuté občerstvenie a ovocie, na ktorom sa podieľali nielen učitelia, ale aj školská
jedáleň,

 MDD – akcia sa stretla s veľým ohlasom, rôznorodé aktivity a súťaže pre deti, občerstvenie, ...
 tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto roku nám pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho

procesu výrazne pomohli školenia pedagogických zamestnancov a využitie ich vedomostí v rámci
modernizácie vzdelávania – prezentácia využitia tabletov v rámci jednotlivých predmetov,

 základná škola zorganizovala aj v tomto školskom roku školy v prírode pre I. a II.stupeň, rodičia majú
záujem o organizovanie škôl v prírode aj v budúcnosti, v rámci pomoci rodičom počas jarných a let-
ných prázdnin sme uskutočnili trojdňové a päťdňové výlety do Vysokých Tatier – Nová Lesná, Ta-
transká Štrba, jednodňové výlety jednodňový výlet Pieniny – splavovanie Dunajca,...

 škola spolupracuje na  zabezpečení základných funkcií, no najmä na zabezpečení úloh a aktivít nad
rámec  podujatí,  ďalej  pri  realizácii  vzdelávacích  aktivít  a osvetových  podujatí       pre  žiakov

23



i zamestnancov,  pri  riešení  problémov  s výchovou  a vzdelávaním  žiakov  s rôznymi  inštitúciami
z oblasti  neziskového,  podnikateľského,  verejného  a štátneho  sektora:  Oddelenie  školstva
Magistrátu mesta Košice, Miestny úrad Mestskej časti Dargovských hrdinov, Stredisko služieb škole
Košice,  Národný  ústav  certifikovaných  meraní  Bratislava,  Štátny  pedagogický  ústav  Bratislava,
Okresný úrad Košice - odbor školstva, Zádielska 1,  Štátna školská inšpekcia, Krajská prokuratúra
v Košiciach,  Školská  jedáleň  pri  ZŠ  Fábryho  44,  Centrum  pedagogicko-psychologického
poradenstva  a  prevencie  Zuzkin  park  10  a Centrum  špeciálno  –  pedagogického  poradenstva
Bocatiova 1  v Košiciach, Mestská polícia Košice- DH, Knižnica pre mládež mesta Košice, Centrum
voľného času Technik  a Domino Košice,  SČK -  pobočka Košice,  MP Education SR, Regionálne
pracovisko Košice - Metodicko-pedagogické centrum, Regionálne pracovisko Prešov – Metodicko-
pedagogické centrum, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Firma DH Košice – zberové aktivity,
Materská škola    na Kalinovskej ulici a Lidickom námestí, Evanjelická materská škola na Exnárovej
ulici, Vydavateľstvo cudzojazyčnej literatúry Oxford, OO PZ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
DFN Košice – Detská onkológia, CK  Fany a Detská rekreácia s.r.o.,  RUVZ Košice, Gymnázium
Poštová,  EGJAK,  farnosť  Svätej  rodiny na Sídlisku DH,  Karpatská nadácia,  CO Košice,  KR PZ
v Košiciach,  Jazyková  škola  SIDAS,  Milk  Agro,  HC  Košice,  STM  v Košiciach,  RTVS  Košice,
Stredisko pre ľudské práva a ďalší.

Klady a zápory riadiacej činnosti

Klady  –  spolupráca  s Radou  školy,  Radou  rodičov,  samosprávou,  úradmi  štátnej  správy,  neziskovými
organizáciami.

Zápory – nedostatok finančných prostriedkov, zlý technický stav budovy, nedostatočné materiálne vybavenie.

Záver 

V školskom roku 2018/19 došlo k množstvu zmien, bolo realizovaných množstvo podujatí a aktivít
rôzneho charakteru pre žiakov, ich rodičov i zamestnancov školy. 

Teší ma, že opäť môžeme otvoriť v prvom ročníku, tak ako po iné roky tri triedy čo svedčí o dobrej
úrovni a charaktere školy.

Naša škola napriek všetkým kladom a záporom dosahuje v oblasti  poskytovania vedomostí veľmi
dobré výsledky, o čom svedčia vyššie  uvedené aktivity. 

Popri   zlepšujúcej  výchovno  -  vzdelávacej  činnosti,  nedá  mi  znovu  nespomenúť  rekonštrukciu
školskej budovy. Stav budovy školy  prispieva k odchodu žiakov na iné školy. Preto považujeme        za
dôležité aj navršovanie finančných prostriedkov, aby škola vytvárala väčší priestor pre tvorivé aktivity žiakov
s aktívnym prístupom nielen rodičov, ale aj vyšších riadiacich orgánov. 

Škola sa naďalej bude snažiť vyučovať tri cudzie jazyky, bude reagovať na požiadavky rodičov. Ak to
bude možné,   bude podporovať  talentovaných a nadaných žiakov,   využívať  informačno -  komunikačné
technológie  vo  výchovno – vzdelávacom procese.  Bude sa snažiť   prezentovať           na verejnosti
prostredníctvom rôznych podujatí  pre  rodičov,  žiakov a širokú verejnosť,  čím zabezpečí  šírenie  dobrého
mena školy medzi žiakmi a ich rodičmi.

Všetci  zamestnanci  budeme budovať  školu  ako  "Otvorenú školu" s bohatou ponukou aktivít,
schopnú načúvať hlasom zvonku a schopnú efektívne s vonkajším prostredím komunikovať.

Všetky úspechy, aktivity, podujatia sú spoločnou prácou všetkých zamestnancov školy.

Dátum  a čas hodnotiacej porady: 21.6.2019, 15:00 hod

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti vypracovali:

Mgr. Elena Vojníková, riaditeľka školy
Mgr. Patrícia Svetlíková, zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
Mgr. Ildikó Hrabinská, zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň
Mgr. Stella Bernátová, hospodárka školy
Ing. Maroš Seňo, predseda rady školy

24



Správa je vypracovaná v zmysle:

Vyhlášky MŠ SR č.  9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej  výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení
Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006
Koncepcie školy na roky 2014 - 2019
Plánu práce ZŠ Fábryho 44, 040 22 na školský rok 2018/2019
Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  predmetových komisií a metodického združenia
Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Fábryho 44, 040 22 Košice

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 21.júna 2019

Stanovisko Rady školy:

Prerokované dňa:  

_________________________
                                                                                                         Ing. Maroš Seňo, predseda RŠ

_________________________
Dátum: PaedDr. Eva Brnová

      riaditeľka školy      

Stanovisko zriaďovateľa:

V Košiciach, dňa: 
_________________________

Ing. Jaroslav Polaček
          primátor

_________________________
Dátum: PaedDr. Eva Brnová

         riaditeľka školy      
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Príloha 1 - Výsledky úspešnosti školy pri súťažiach

Okresné Mestské Krajské Slovenské Medzinárodné

Hviezdoslavov
Kubín – jedno

3.m., jedno čest-
né uznanie

Ukáž, čo vieš –
po troch kolách

6.m., 1.kolo 4.m.,
2. a 3.kolo 1.m.

Debatiáda – dve
1.m., dve 3.m.,

jedno 4.m.
a jedno 5.m.

8 žiakov v 5 %
najúspešnejších

žiakov Klokan, Klo-
kanko, Maks, Mak-

sík

GEO – jedno
3.m.

VYV - Krásne
a zdravé Košice  -

jedno 1.m.

THDO – jedno
1.m.

2 žiaci úspeš-
ní Expert Geniality
show – TOP expert

– 31. 59.m.
DEJO, jedno 1.m.

dve 2.m. jedno
3.m.

. Mladý zdravot-
ník I.st. – jedno

1.m.

LIT – Šumenie –
jedno 1.m.

i-Bobor – 4žiaci v 5
% najúspešnejších

žiakov

ANJO – jedno
2.m. jedno 3.m.

VYV – Najkrajší
sen – jedno čest-

né uznanie

MAKS – jedno 1.
až 4.m., jedno

9.m.

Všetkovedko –
jedno 1.m.

Futbal – žiačky –
jedno 2.m.

VYV – Život na
košickom hrade .

dve 1.m., dve
2.m. a dve 3.m.,

jedno čestné
uznanie

DEJO – jedno
8.m.

Zornička – jedno
1.m.

Florbal – žiaci –
jedno 2.m.

Viem, čo zjem –
jedno 4.m.

Atletika – žiačky
– tri 1.m.v súťaži

jednotlivcov,
jedno 3.m.

v súťaži družstiev

Záchrana som ja –
22.m. z 50., dve
školy v Košiciach

MO – podľa po-
čtu bodov jedno
1.m., jedno 2.m.

a jedno 6.m.

VYV – Rodina bez
cigariet – jedno

5.m a jedno čestné
uznanie

Pytagoriáda –
podľa počtu

bodov jedno 7.m.
THDO – jedno

1.m.
Slávik Slovenska

– jedno 1.m.
jedno 3.m.

Gymnastický
štvorboj – žiačky

– jedno 1.m.
Vybíjaná – žiačky

– jedno 3.m.
Volejbal – žiaci –

jedno 3.m.
Volejbal – žiačky

– jedno 3.m.
VYV - FRESH
PLUS – jedno

2.m.

26



Príloha 2 – Výsledky žiakov školy pri súťažiach

Okresné Mestské Krajské Slovenské Medzinárodné

Hviezdoslavov Kubín – jedno 3.m., jedno 
čestné uznanie

3.miesto v 2.kategórii v
prednese poézie –
Daniela Marcinčáková, 5.A

pripravila: Mgr. Beáta Compeľová

čestné uznanie
– Ema Kubalová, 4.A

pripravila: 
Mgr. Miroslava Makajiová

Ukáž, čo vieš – po troch kolách 
6.m., 1.kolo 4.m., 2. a 3.kolo 1.m.

1.kolo – 4.miesto
2. a 3.kolo – 1.miesto
Finálové kolo –
6.miesto

Družstvo našej školy: 
Filip Repaszký, 3.A,
Ela Jopeková, 3.A,
Katarína 
Hajduková, 4.A
Ema Kubalová, 4.A
Denisa Tóthová, 4.A

pripravili: Mgr. Janka Csabalová a Mgr.
Miroslava Makajiová

Debatiáda – dve 1.m., dve 3.m., jedno 
4.m. a jedno 5.m.

Regionálny turnaj
– november 2017
1.miesto 
v 2.kategórii
Ema Marcinčinová, 8.B

4.miesto 
v 1.kategórii
- Martin Marcinčák, Martin Seňo, obaja 
7.A

Regionálny turnaj – február 2018 
3.miesto
- Ema 
Marcinčinová, 8.B

3.miesto – Martin Marcinčák, Martin 
Seňo, obaja 7.A

Regionálny turnaj – marec 2018
1.miesto – 
Ema Marcinčinová, 8.B

5.miesto - 
Martin Marcinčák, Martin Seňo, obaja 
7.A

pripravila: PaedDr. Sylvia Šárošiová

8 žiakov v 5 % najúspešnejších žiakov Klokan, 
Klokanko, Maks, Maksík
Klokanko
100% úspešnosť – Matúš Mičko, 
1.A,  Kristína  Petraníková,  1.A,  Hana  Vidišča-
ková, 1.A, Marek Perháč, 1.B, Samuel Petráš,
1.B, Miroslava Šuleková,  1.B, Adam Angelovič,
1.B,  Kristián  Hečko,  1.C  –  umiestnení  na   -
569.mieste,  97,5% žiakov malo menej bodov
91,7 % - Ján Pavol Iľko, 1.A
90% úspešnosť–Olívia Kuchtová, 1.A
86,7 % úspešnosť –Martin Marcinčák, 7.A
85 % úspešnosť – Martin Mičko, 1.A
84,2 % úspešnosť – Adam Jakubčin, 5.A, Patrik
Baron, 6.A
83,3 % úspešnosť –Alex Veškrna, 1.C
81,7 % úspešnosť –Karolína Balogová, 1.B
pripravovali: Mgr. Helena.Židuliaková -1.A, Mgr.Zi-
ta  Gargalíková -1.B,  Mgr.Júlia  Petrišinová -  1.C,
Mgr.Zuzana Šemeláková – 5.A, Mgr. Elena Vojní-
ková – 6.A, Mgr. Iveta Stuparová – 7.A
MAKS
1.–35.miesto v SR– titul MaksiHviezda– Martina 
Rušinová, 5.A 
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
117.miesto v SR– titul MaksiFrajer -
Ema Marcinčinová, 8.B 
pripravila: Mgr. Agnesa Schwertnerová
187.-189.miesto v SR – Katka Kočí, 5.A
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
395.-396.miesto vSR – Laura Forgáčová, 6.B
pripravila: Mgr. Iveta Stuparová

GEO – jedno 3.m
3.miesto – Adam Janovič, 7.A
Úspešné riešiteľky – 
Martina Rušinová, Martina Mikuľaková 
– obe 5.A
pripravila: Ing. Monika Kukuvková 

VYV - Krásne a zdravé Košice  - 
jedno 1.m.
1.miesto – Radovan Kimák, 7.A
pripravila: PaedDr. Marta Rigdová 

THDO – jedno 1.m.
1.miesto -  Martin Marcinčák, 7.A
pripravila: Mgr. Iveta Stuparová

2 žiaci úspešní Expert Geniality show – TOP 
expert – 31. 59.m.
31.miesto z 1369 žiakov - Martin Marcinčák, 7.A 
- TOP EXPERT
59.miesto z 1369 žiakov – Adam Janovič , 7.A – 
TOP EXPERT
Jakub Durkáč, 9.A – Expert na ANJ,  Expert 
svetobežník
Martin Seňo, 7.A – Expert svetobežník
pripravila: PaedDr. Sylvia Šárošiová

DEJO, jedno 1.m. dve 2.m. jedno 3.m. Mladý zdravotník I.st. – jedno 1.m. LIT – Šumenie – jedno 1.m. i-Bobor – 4žiaci v 5 % najúspešnejších žiakov 
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Kategória E
1miesto - Adam Janovič, 7.A, postup do kraj-
ského kola
2.miesto - Martin Marcinčák, 7.A
pripravila: Mgr. Zuzana Lukáčová

Kategória D
2.miesto - Ema Marcinčinová, 8.B
4.miesto -  Jaroslav Hanzel, 8.A
pripravila: Mgr. Zuzana Lukáčová

Kategória C
3.miesto - Dominica Valerie Roman, 9.A
4.miesto-  Jakub Durkáč, 9.A
pripravila: Mgr. Erika Drozdová 

Daniela Dučáková, 2.A
Adela Marcinčinová, 2.A
Michaela Svatušková, 2.A
Ema Kubalová, 4.A
Denisa Tóthová, 4.A

pripravila: Mgr. Zuzana Tomčíková

1.miesto – Nikoleta Hricová, 7.A

pripravila: PaedDr. Marta Rigdová 

Informatický bobor –celoslovenská súťaž – 
kategória Bobrík –  I.stupeň
Denisa Tóthová, 4.A –96 b –100 %
Samuel Štefan Oros, 4.A –92 b – 95,83 %
Katarína Hajduková, 4.A –
84 b –87,5 % 
pripravila: Mgr. Helena Židuliaková
Informatický bobor – celoslovenská súťaž – 
kategória Bobrík – 17980 súťažiacich
Percentil 97 % 553. – 1303.miesto – Diana Dučá-
ková, 5.A
Percentil 91 % 1548. – 2119. miesto  – Lea Lac-
ková, Martina Mikuľaková, Martina Rušinová, 
všetky 5.A
Percentil 88 % 2211. – 3280.miesto -  Oliver Lo-
vaš, Daniela Marcinčáková, obaja 5.A
Pecentil 78 % 3925. – 5131.miesto -
Matej Hamrák, Adam Takáč, obaja 5.A
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
Informatický bobor – celoslovenská súťaž – 
kategória Benjamín – 17283 súťažiacich
Percentil 97 % 585. – 931.miesto – Martin Mar-
cinčák, 7.A
Percentil 92 % 1429. – 682.miesto – Martin Seňo,
7.A 
Percentil 85 % 2618. – 951.miesto – Dominik Ha-
tala, 6.A
Percentil 76 % 4215. – 642.miesto – Miroslav 
Horváth, 6.B
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková

ANJO – jedno 2.m. jedno 3.m
2.miesto – Ondrej Škvarla, 9.A
pripravila: Mgr. Alžbeta Vašková
3.miesto – Martin Marcinčák, 7.A
pripravila: PaedDr. Sylvia Šárošiová

VYV – Najkrajší sen – jedno čestné 
uznanie
Čestné uznanie
– Jessica Jordánová, 7.A
pripravila: PaedDr.  Marta Rigdová 

MAKS – jedno 1. až 4.m., jedno 9.m.
1.– 4.miesto v kraji – Martina Rušinová, 
5.A 
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
9.miesto v kraji - Ema Marcinčinová, 8.B 
pripravila: Mgr. Agnesa Schwertnerová
26.-27.miesto v kraji – Katka Kočí, 5.A
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
48.miesto v kraji – Laura Forgáčová, 6.B
pripravila: Mgr. Iveta Stuparová

Všetkovedko – jedno 1.m.

1.miesto – Daniela Dučáková, 2.A 

pripravila: Mgr. Zuzana Tomčíková

Futbal – žiačky – jedno 2.m.
Simona Šporková, 7.A, Natália Trusová, 7.A, 
Katarína Gregušová, 7.A,
Jessica Jordánová, 7.A, Lenka Compeľová, 
8.A, Sara Jessica Račková, 8.A, Lucia Dan-
čová, 8.A, 
Simona Ilavská, 9.A, Dominika Dudášová, 
9.A, Laura Helyeiová, 9.B
pripravil: Mgr. Michal Vilčko

VYV – Život na košickom hrade,  
dve 1.m., dve 2.m. a dve 3.m., jedno
čestné uznanie
1.miesto – Radovan Kimák, 7.A
1.miesto – Martina Takáčová, 7.A
2.miesto – Terézia Dančová, 5.A
2.miesto – Nikola Györgyová, 6.A
3.miesto – Veronika Képesová, 7.A
3.miesto – Sarah Szilágyiová, 8.A

DEJO – jedno 8.m

8.miesto -.Adam Janovič, 7.A

pripravila: Mgr. Zuzana Lukáčová

Zornička – jedno 1.m.

1.miesto – Natália Hanesová, 2.C

pripravila:  Bc. Jarmila Sýkorová
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Čestné uznanie Diana Čapová, 7.A
pripravila: PaedDr. Marta Rigdová 

Florbal – žiaci – jedno 2.m.
Marcus Iľaš, 5.A, Matúš Fogoš, 7.A
Tomáš Dulava, 7.A, Marek Borovský, 8.A, Ró-
bert Spišák, 8.A, Peter Šlachta, 8.A, Lukáš 
Lazur, 8.A, Samuel Hrudál, 8.B
pripravil: Mgr. Michal Vilčko

Viem, čo zjem – jedno 4.m.
Žiaci 4.A triedy ohúrili zaujímavým príbehom a v 
prvej časti súťaže sa umiestnili na krásnom 5. 
mieste. 
Po ďalších povinných a nepovinných kolách sa 
žiaci 4.A umiestnili na konečnom 4.mieste. 
pripravili: Mgr. Janka Csabalová a Mgr. Miroslava 
Makajiová

Atletika – žiačky – tri 1.m.v súťaži jednotliv-
cov, jedno 3.m. v súťaži družstiev
Sara Jessica Račková, 8.A - 1.miesto v skoku 
do výšky, 1.miesto v behu na 300 m
Lucia Dančová, 8.A – 1.miesto
v hode kriketkou 
Zuzana Mihoková, 7.A, Jessica Jordánová, 
7.A, Sara Jessica Račková, 8.A, Alina Vajá-
nyi, 9.A - 3.miesto v štafete 4x60 m 
pripravil: Mgr. Michal Vilčko

Záchrana som ja – 22.m. z 50., dve školy 
v Košiciach

Žiaci 4.A  triedy sa umiestnili na 22. mieste z 50 
(jedna z dvoch škôl v meste Košice). 

pripravila: Mgr. Miroslava Makajiová

MO – podľa počtu bodov jedno 1.m., jedno 
2.m. a jedno 6.m.
1.miesto - Martina Mikuľaková, 5.A
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
2.miesto – Katarína Janáková, 6.A
pripravila: Mgr. Elena Vojníková
6.miesto – Jakub Durkáč, 9.A, postup do 
krajského kola
pripravila: Mgr. Agnesa Schwertnerová

VYV – Rodina bez cigariet – jedno 5.m a jedno 
čestné uznanie

5.miesto – Šimon Matiaš, 7.B 
čestné uznanie – Jessica Jordánová, 7.A 
pripravila: PaedDr. Marta Rigdová

Pytagoriáda – podľa počtu bodov jedno 7.m.
7.miesto –  Martina Mikuľaková, 5.A
pripravila: Mgr. Zuzana Šemeláková
THDO – jedno 1.m.
1.miesto -  Martin Marcinčák, 7.A,  postup do 
krajského kola
pripravila: Mgr. Iveta Stuparová
Slávik Slovenska – jedno 1.m. jedno 3.m.
3.miesto v I.kategórii – Natália Pijalová, 3.A
1.miesto v II.kategórii – Daniela Marcinčáková,
5.A, postup do krajského kola
pripravila: Mgr. Zita Gargalíková
Gymnastický štvorboj – žiačky – jedno 1.m.
Terézia Dančová, 5.A, Diana Dučáková, 5.A, 
Liliana Lebedová, 5.A, Allison Dayana Que-
zada Alulema, 5.A, Simona Straková, 5.A
pripravil: Mgr. Michal Vilčko
Vybíjaná – žiačky – jedno 3.m.
Diana Dučáková, 5.A, Liliana Lebedová, 5.A, 
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Allison Dayana Quezada Alulema, 5.A, Eva 
Sotáková, 5.A, Ivana Kravcová, 5.A, Simona 
Vašková, 6.A, 
Laura Forgáčová, 6.B, Diana Lazurová, 6.B, 
Linda Čovanová, 6.B, Zuzana Sopková, 6.B, 
Timea Turisová, 6.B
pripravil: Mgr. Michal Vilčko
Volejbal – žiaci – jedno 3.m.
Matúš Fogoš, 7.A, Tomáš Dulava, 7.A,
Radovan Kimák, 7.A, Marek Borovský, 8.A, 
Peter Šlachta, 8.A, Lukáš Lazur, 8.A, Samuel 
Hrudál, 8.B
pripravil: Mgr. Michal Vilčko
Volejbal – žiačky – jedno 3.m.
Simona Šporková, 7.A, Natália Trusová, 7.A, 
Lenka Compeľová, 8.A
Sara Jessica Račková, 8.A, Timea Ukropco-
vá, 8.A, Sára Pavlíková, 9.B,
Zuzana Tebinková, 9.B, Zuzana Zezulková, 
9.B
pripravil: Mgr. Michal Vilčko
Chemická olympiáda –
okresné kolo 
8.miesto – Nikola Iľašová, 9.A
pripravila: Mgr. Dana Marcinová
VYV - FRESH PLUS – jedno 2.m.
2.miesto – Jessica Jordánová, 7.A
ocenený – Kristián Šereš, 8.B
ocenená –Diana Čapová, 7.A
pripravila: PaedDr. Marta Rigdová 
Futsal – žiaci – jedno 4.m.
Matúš Fogoš, 7.A, Tomáš Dulava, 7.A
Radovan Kimák, 7.A, Bruno Bombár, 7.A, 
Jakub Rojček, 7.B, Samuel Peterko, 7.B, 
Jakub Helyei, 6.A,
Patrik Baron, 6.A, Marcus Iľaš, 5.A,
Sebastián Majoroš, 9.A
pripravil: Mgr. Michal Vilčko
Florbal – žiačky – jedno 5.m.
Sára Pavlíková, 9.B, Zuzana Tebinková, 9.B, 
Bibiána Vitézová, 9.A, Laura Helyeiová, 9.B, 
Kristána Sedláková, 9.A
Michaela Plajdičková, 9.A, Lucia Dančová, 
8.A, Jessica Jordánová, 7.A,
Dominika Dudášová, 9.B, Katarína Gregušo-
vá, 7.A
pripravil: Mgr. Michal Vilčko
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Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
 V rámci vzdelávania žiakov:

- rozvíjať a plniť kľúčové kompetencie žiakov podľa ŠVP a iŠVP ISCED 1 a ISCED 2. Sú to
kompetencie učebné, na riešenie problémov, komunikačné, personálne a sociálne, občianske,
pracovné a podnikateľské, matematické a informačné,

- stotožniť sa s hodnotovou orientáciou školy - morálnym kódexom školy rodinného typu tak,
aby určovala jednanie a konanie žiakov a zamestnancov školy a aby sa prejavila vo výchove a
pri vzdelávaní,

- korekciou pedagogickej koncepcie školy na tvorivo - humanistickú koncepciu, s využívaním
IKT v edukačnom procese a zavedením systému tvorivo - humanistickej výučby, skvalitniť vý-
chovno-vzdelávací proces a hlavne výchovné pôsobenie školy prostredníctvom odborne zdat-
ných a zanietených učiteľov v motivačnom prostredí,

- vypracovať a plniť koncepciu kontinuálneho vzdelávania učiteľov školy,
- budovať školu ako "Otvorenú školu" s bohatou ponukou aktivít, schopnú načúvať hlasom

zvonku a schopnú efektívne s vonkajším prostredím komunikovať,
- pokračovať  v projekte Externého elektronického testovania  v oblasti  vzdelávania  a tak

zvýšiť kvalitu vzdelávania, ktorého cieľom je overovanie nových úloh v školskom prostredí, 
- v každej triede zriadiť PC s interaktívnou tabuľou a s prístupom na internet, a tým rozvíjať PC

gramotnosť žiakov,
- na  základe  projektu  „Elektronizácie  vzdelávania  systému  regionálneho  školstva“,

do ktorého sme sa zapojili, chceli by sme  zriadiť ďalšiu multimediálnu učebňu s 20 tabletami,
notebookom pre učiteľa a interaktívnou tabuľou,

- zapojenie sa do projektu Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ: Škola
budúcnosti – učíme včerajšie deti pre zajtrajšok – začiatok od 1.9.2019.

 Na zabezpečenie týchto cieľov škola potrebuje mať vytvorené aj materiálne podmienky. Mojou úlo-
hou je v spolupráci s kolektívom pedag. zamestnancov:

- požiadať  o pomoc  Miestny  úrad  Mestskej  časti  Dargovských  hrdinov  (p.  Andrejčák,
p.  Kandráč)  na úpravu šk.  ihriska,  sprístupniť  vstup dopravným prostriedkom pri  navezení
antuky, doplnení piesku a taktiež umožniť prístup aj verejnosti, 

- hľadať záujemcov o dlhodobý prenájom viacúčelových športovísk (telocvične), zmluvne  za-
bezpečiť výhodné podmienky pre školu, otvoriť športoviská pre širokú verejnosť,

- v rámci spolupráce  učiteľov s rodičmi sprístupniť posilňovňu aj pre rodičov a doplniť ju o ďal-
šie cvičebné zariadenia,

- požiadať Správu mestskej zelene o spoluprácu pri vysádzaní kríkového porastu a okrasných
kvetov do predbalkónových priestorov pred školou a využívať ich nielen vo výchovno-vyučo-
vacom procese ale aj pri činnostiach ŠKD,

- cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach požiadať o remeselníkov dlhodobo neza-
mestnaných s profesiou maliar, murár, natierač a pod. pri zveľaďovaní vonkajšieho a vnútor-
ného vzhľadu školy,

- získať finančné prostriedky v rámci projektov európskej únie,  sponzorov a zberových akcií
na  výmenu okien, vchodových dverí a pod.,

- v rámci interiéru za spolupráce rodičov našich žiakov vymaľovať triedy, upraviť chodby,
- finančné  prostriedky  získať  aj  primeranými  úsporami  kontrolovaním elektriny,  vody  a pod.

a hospodárením z rozpočtových zdrojov,
- využiť vonkajší priestor za telocvičňou a G - pavilónom na oddychovú zónu, pestovanie byli-

niek a bio zeleniny v rámci výučby prírodovedných predmetov a záujmovej činnosti,
- modernizovať zariadenie školskej kuchyne z finančných prostriedkov na prevádzku.

 V rámci ochrany životného prostredia a budovania ekologického vedomia žiakov:

- naďalej spolupracovať s firmou DH Košice v projekte Zber papiera,
- počas prestávok motivovať našich žiakov k aktívnej činnosti formou využitia stolnotenisových

stolov, stolného  futbalu, šachov a pod. vo vnútorných priestoroch školy (chodby a výklenky),  
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- v rámci zatraktívnenia činnosti v ŠKD pokračovať v aktivitách vedúcich k zdravému životnému
štýlu formou využívania víkendových dní na spoznávanie krás blízkeho okolia Košíc a rozširo-
vať na územie celého Slovenska,

- podporovať rozvoj športových talentov formou krúžkov,
- zvyšovať  právne  vedomie  žiakov  prostredníctvom  besied  organizovaných  a realizovaných

členmi Mestskej polície, KR PZ SR a RUVZ.

Vyhodnotenie plnenia: 
Ciele, ktoré si škola určila, sa nám podarili z väčšej časti splniť. Napr.: zefektívnila sa spolu-
práca s MÚ mestskej časti DH a UPSVaR, zo zberových akcií a za pomoci rodičov sa nám
podarilo zabezpečiť úpravy interiéru školy (vyspravovanie a vymaľovanie tried, rekonštrukcia
žiackych WC). Z rozpočtových peňazí sa nám podarilo doplniť v školskej jedálni kuchynský
robot,  škrabku a množstvo spotrebičov na zjednodušenie  práce.  Zriadili  sme dochádzkový
systém pre  žiakov  a zamestnancov  školy.  Opravili  sme  elektroinštaláciu  a vymenili  svetlá
v oboch telocvičniach. Vymaľovali sme chodby a cez letné prázdniny plánujeme vymeniť okná
v pavilóne B a  elektroinštaláciu s výmenou svietidiel v pavilóne A. Medzi nesplnené ciele mô-
žeme zaradiť úpravu vonkajších priestorov za telocvičňou, G pavilónom, nepodarilo sa nám
upraviť školské ihrisko a tým sprístupniť vstup dopravným prostriedkom na jeho rekonštrukciu.
Všetky tieto aktivity stroskotali na nedostatku finančných prostriedkov, ale pevne veríme, že
v priebehu ďalších rokov sa nám podarí ich získať a umožnia nám zrealizovať tieto a ďalšie
ciele.. Podarilo sa nám v rámci projektu Gesto       pre mesto získať na základe sms hlasova-
nia 1000 € na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a obnovenie priestorov školy – átrium pre
pohybové a relaxačné aktivity detí.

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:
- podmienky sú na štandardnej  úrovni,  učitelia  majú dostatok priestoru na prípravu v škole,

kapacita kabinetov a ďalších priestorov je postačujúca,
- na komunikáciu učiteľov s rodičmi žiakov okrem kabinetu výchovnej poradkyne máme vytvore-

nú miestnosť, ktorá popri tom slúži aj ako relaxačná miestnosť pre učiteľov, 
- snažili sme sa zapojiť našich žiakov do všetkých pohybových aktivít, ktoré škola ponúka, 
- škola  sa  snaží  o zabezpečenie  čo  najlepších  psychohygienických  podmienok  výchovy

a vzdelávania v rámci vlastných možností.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- krúžková činnosť, mimoškolské aktivity pre žiakov, zamestnancov a rodičov žiakov,
- vyučovanie troch cudzích jazykov v rámci vyučovania,
- vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom profesijného rastu a skvalitňovania vý-

chovno – vzdelávacieho procesu,
- zníženie prejavov agresivity a šikanovania,
- úspechy v súťažiach, testovaniach, 
- realizácia pobytových aktivít, exkurzií, škôl v prírode, výletov, aktivít v rámci projektov.

Popri hore uvedených výsledkoch, ktoré považujeme za dobré, sa môžeme pochváliť aj týmito
novými aktivitami, v ktorých chceme naďalej pokračovať: 

- vytvorili  sme  galériu  najúspešnejších  žiakov  našej  školy  na  webovej  stránke  a umiestnili
panely vo vestibule školy a v priestoroch školy,

- z roka na rok väčší ohlas má celoslovenská akcia Noc s Andersenom – u nás má stúpajúcu
tendenciu, v tomto roku sa do nej zapojili žiaci I. stupňa,

- benefičné akcie: Vianočný jarmok – časť zo zisku z predaja vianočných výrobkov bol odovzda-
ný Detskej onkológii v Košiciach; Giving Tuesday – burza a predaj hračiek a kníh, výťažok bol
zaslaný na Karpatskú nadáciu; Deň narcisov – zbierka v priestoroch školy,

- prispievame  do  žiackych  časopisov  vydávaných  v rámci  celého  Slovenska  literárnymi
a výtvarnými prácami, za ktoré naše deti vyhrávajú prvé miesta a získavajú k tomu adekvátne
odmeny, napr. časopisy: Vrabček, Zornička, Maksík, Šikovníček, Zvonček, Fifík, ...

- základná škola zorganizovala aj v tomto školskom roku školy v prírode pre I. a II.stupeň, rodi-
čia majú záujem o organizovanie škôl v prírode aj v budúcnosti, v rámci pomoci rodičom po-
čas jarných a letných prázdnin sme uskutočnili trojdňové a päťdňové výlety do Vysokých Tatier
– Nová Lesná, Tatranská Štrba, jednodňové výlety jednodňový výlet Pieniny – splavovanie
Dunajca,...
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Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- dovybavenie školy kvalitnými pomôckami a zabezpečenie učebníc, 
- veľmi  vysoké pracovné zaťaženie učiteľov a vedenia školy  v niektorých obdobiach,  ich za-

mestnávanie vyplňovaním rôznych štatistík, tabuliek a prehľadov, čiže zníženie administratív-
nej záťaže a následné vytvorenie priestoru pre kvalitnejšiu prípravu učiteľov, 

- zlepšenie  vidíme  aj  v spolupráci  s vyššími  riadiacimi  orgánmi,  rodičmi  a pedagogickým
zborom, 

- vymožiteľnosť dodržiavania legislatívy a pravidiel zo strany žiakov a rodičov, 
- zefektívnenie  a zatraktívnenie  vyučovania,  zaraďovanie  inovatívnych  prvkov,  využívanie

modernej techniky,
- zlepšenie komunikácie učiteľov so žiakmi, zlepšenie a dosiahnutie partnerského vzťahu.

Experimentálne overovanie v rámci školy v hodnotenom roku:
- žiaci 8.a 9.ročníka sa zúčastnili testovania KOMPARO 15.novembra 2018, 
- žiaci 9.ročníka sa zúčastnili Testovania 9 3.apríla 2019,
- žiaci 5. ročníka sa zúčastnili Testovania 5  21. novembra 2018.
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SWOT analýza školy

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
 kvalifikovanosť  a  odbornosť  pedagogic-

kých zamestnancov,

 samostatne tvoriví učitelia,

 záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie,

 široká ponuka mimoškolských aktivít pre
žiakov,

 dobrá  vybavenosť  školy  s odbornými
učebňami,

 spolupráca s materskými  školami  v blíz-
kom okolí školy,

 vlastná web stránka školy,

 facebooková stránka školy,

 zapájanie sa do projektov podporujúcich
a modernizujúcich školu,

 organizovanie exkurzií, výletov, ŠvP, zá-
kladného plaveckého výcviku v 3. roční-
ku,  základného lyžiarskeho výcviku v 7.
ročníku,

 cvičná  škola  pre  vysokoškolských
študentov PF UPJŠ,

 tábory počas jarných a letných prázdnin,

 poloha základnej školy blízko lesoparku,

 spolupráca s CPPPaP,

 pobočka  Knižnice  pre  mládež  mesta
Košice,

 účasť  žiakov  v mnohých  súťažiach
a olympiádach.

 problémy s motiváciou žiakov k učeniu,

 nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole,

 vysoká zaneprázdnenosť rodičov,

 budova školy je nezateplená, 

 časť  okien  je  v zlom stave,  z čoho  vyplýva
celkový estetický vzhľad školy,

 energetická náročnosť vykurovania školy,

 zastaralé šatne,

 problémové správanie žiakov, verbálne útoky
medzi žiakmi,

 neochota zamestnancov školy ku zmenám,

 nedostatočné  ohodnotenie  pedagogických
zamestnancov,

 migrácia žiakov,

 nárast  počtu  žiakov  s poruchami  učenia  a
správania.

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIE
 prepracovať vlastný ŠkVP,

 možnosti  získavania  mimorozpočtových
finančných  prostriedkov  –  prenájom
priestorov, výzvy, granty, ...,

 potenciál zamestnancov školy,

 zapájanie sa do projektov,

 výmena okien a zateplenie budovy školy,

 spolupráca s odborníkmi,

 zvyšujúca sa byrokracia,

 častá zmena legislatívy, školské reformy,

 vyhorenie niektorých pedagogických za-
mestnancov,

 nedostatok kvalitných učebníc a pracov-
ných zošitov,

 demografický vývoj – pokles populácie,

 nepriaznivá  ekonomická  situácia  v nie-
ktorých rodinách,
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 dobrá spolupráca so zriaďovateľom,

 nové možnosti propagácie školy,

 rekonštrukcia veľkej a malej telocvične,

 revitalizácia podlahovej krytiny v triedach
a na chodbách školy,

 starostlivosť o kvetinovú výzdobu v interi-
éri a exteriéri školy,

 zvýšiť  výkonnosť  PC  v počítačových
miestnostiach,

 zvýšiť počet interaktívnych systémov na
škole,

 upraviť bežeckú dráhu školského ihriska,

 nová  výstavba  bytov  v blízkosti  školy
(Adlerova ulica).

 odchod výborných žiakov na osemročné
a bilingválne gymnázia,

 úbytok žiakov na II. stupni,

 trend znižovania nárokov na absolventov
ZŠ pri prijímaní na stredné školy, a s tým
súvisiaca  klesajúca  motivácia  žiakov
k dosahovaniu  výborných  výsledkov  vo
vyučovaní,

 nedostatok  parkovacích  miest  v okolí
školy,

 nedostatok financií na opravy,

 nedostatok sponzorov,

 migrácia žiakov,

 vysoká konkurencia ZŠ v okrese Košice
III.

V tejto časti koncepčného zámeru sú predkladané reálne ciele, ktoré sú plánované. 
 Zlepšovať  spoluprácu školy  so zriaďovateľom a inými  inštitúciami,  ktoré  môžu byť  pre  ňu

prínosom. 

 Zlepšovať vzťah učiteľ – žiak - rodič. Ponechať u pedagógov konzultačné hodiny, ktoré ponú-
kajú rodičom možnosť získať konkrétne a úplné informácie o svojom dieťati, a taktiež konzul-
tovať návrhy riešenia problémov. 

 Naďalej usporadúvať rôzne akcie školy, napr. Vianočné trhy, Noc s Andersenom, ..., . 

 Usporiadať a znovu oživiť „Školský ples pre rodičov a priateľov školy“. 

 Realizovať „Dni otvorených dverí“, počas ktorých budú mať rodičia možnosť vidieť prácu svo-
jich detí priamo na hodinách, a pomôcť tak zlepšiť výchovnovzdelávaciu činnosť svojich detí aj
v domácom prostredí a prispôsobiť domácu prípravu tak, aby bola efektívnejšia. 

 Spropagovať a predstaviť základnú školu, a získať si tak potenciálnych žiakov do prvého roč-
níka v budúcom školskom roku. 

 Pripraviť zaujímavú a pútavú propagáciu školy pre rodičov. 

 Zlepšiť podmienky výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP. 

 Zamestnať  na  plný  pracovný úväzok školského špeciálneho  pedagóga,  vybaviť  a  zariadiť
učebňu školského špeciálneho pedagóga ako najvhodnejšiu reakciu na neustále sa zvyšujúci
počet žiakov so ŠVVP a integrovaných žiakov v bežných triedach. Zabezpečiť čo najlepšie
podmienky integrácie a úzku spoluprácu s CPPPaP.

 Využívať dotácie na organizovanie školy v prírode a základného lyžiarskeho výcviku. 

 Zriadiť školskú záhradku a efektívne využiť produkty zo školskej záhradky. 

 Upraviť prostredie exteriéru školy. 

 Upraviť  staré  dreviny  a  vysadiť  nové,  zriadiť  školský  oddychový  kútik  a  „letnú  učebňu
v prírode“. 
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 Podporiť a umožniť realizáciu kontinuálneho vzdelávania pedagógov. Zabezpečiť osobnostný
aj kariérny rast pedagogických aj odborných zamestnancov. 

 Zlepšovať spoluprácu základnej školy s materskou školou. 

 Podporovať zapájanie sa do športových súťaží. 

 Zlepšiť  vnútornú  klímu  školy,  zlepšovať  vzťahy  v  triednych  kolektívoch  a  medzi  triednymi
kolektívmi, zabrániť riziku šikanovania organizovaním preventívnych akcií.

 Postupne zrekonštruovať budovu školy, inovovať a modernizovať inventár školského majetku.
Zabezpečiť prehľadnosť, zrozumiteľnosť, jednotnosť a presnosť evidencie školského majetku. 

 Zabezpečiť kvalitné a inovované vnútroškolské normy a smernice. 

 Zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť, vytvoriť konkurencie-
schopnú školu vo vzťahu k iným základným školám. 

 Inovovať školský vzdelávací program podľa najnovších trendov. Venovať sa rozvoju čitateľskej
a finančnej gramotnosti žiakov. Venovať sa odstraňovaniu negatívnych javov v školskom pro-
stredí, bojovať proti segregácii, šikanovaniu a diskriminácii. 

Vypracovala: Mgr. Elena Vojníková

V Košiciach, 21.6.2019
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