Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti základnej školy
za školský rok 2016/2017
Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy : PaedDr. Renáta Obšatníková
Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole: 30.06.2007, 17.12.2012
Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy : Základná škola Tomášikova 31,
040 01 Košice
Okres : Košice I, Sever Príslušnosť školy k školskému úradu :
MMK, Tr.SNP A/48, 040 01 Košice
OÚ Zádielska č.1, 040 78 Košice
Telefón : 055/633 18 03 fax : 055/799 87 48 e-mail : zstomobsatnikova@gmail.com
zstomke31@gmail.com
Webová stránka školy : www.zstomke.sk
Vznik školy: podľa zriaďovacej listiny: 01.02.1961
Z kroniky školy: prehľad riaditeľov na škole od vzniku + šk. roky (napr.: 1985/86 – 1991/92)
1. Jozef Varga
–
1961/1970
2. Milan Koreň
–
1970/1975
3. Milan Flaška
–
1975/1992
4. Mária Novotná
-- 1992/1997
5. Antónia Mundelová -- 1997/2007
6. Renáta Obšatníková –
od 2007
1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2015 (ZŠ s MŠ uvádza údaje len za základnú školu) :

 počet všetkých tried ZŠ spolu : 26

z toho v 1. – 4. roč. : 12
v 5. – 9. roč. : 14

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

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 564

z toho v 1. – 4. roč. : 254
v 5. – 9. roč. : 310

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






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 : 7

v nich počet žiakov : 211

uviesť LEN počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach : 46

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 2
(kritériá žiaka zo SZP používajte podľa Eduzberu 2016)
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 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ : 0
 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 0
 počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ : 103
 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 49 229 priemer na žiaka : 87,29
 z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 545

priemer na žiaka : 0,97

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

3. st.: 3

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka: 9

pochvál riad. školy : 135

 počet prospievajúcich žiakov spolu : 544

4. st.: 1

neprospievajúcich spolu :
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 počet neklasifikovaných žiakov spolu :14
 počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 47
 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : 43 fyzický stav : 43 prepočítaný stav : 36,45
 počet asistentov učiteľa v ZŠ :

0

z toho: pre žiakov so zdravotným postihom:

 počet vychovávateľov ŠKD : 7

fyzický stav : 7

0

prepočítaný stav : 6,28

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :

0

z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :

0

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: fyzický stav: 12 prepočítaný stav : 10,5
ŠJ fyzický stav: 7 prepočítaný stav : 6,8
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2016







počet žiakov 9. ročníka :
57
z nich neumiestnených:
0
počet prijatých na gymnáziá : 24
na stredné priemyselné školy: 15
počet končiacich v nižších ročníkoch: 1
z nich neumiestnených: 0
počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8 r. G: 7
počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. bilingv. G: 7

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
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3. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :
a) uveďte počet 1. miest v okresnom kole:
Predmet
Názov súťaže
Umiestnenie
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín
1.miesto
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín
3.miesto
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín
čestné uznanie
Slovenský jazyk a literatúra Hviezdoslavov Kubín
čestné uznanie
1. miesto
Slovenský jazyk a literatúra Literárne Košice Jána Štiavnického
2. miesto
Slovenský jazyk a literatúra Literárne Košice Jána Štiavnického
čestné uznanie
Slovenský jazyk a literatúra Literárne Košice Jána Štiavnického
MO Z8
3.miesto
Matematika
Výtvarná výchova
Letné aranžovanie
1.miesto
Výtvarná výchova
Letné aranžovanie
2.miesto
Výtvarná výchova
Letné aranžovanie
3.miesto
Zimné aranžovanie
1. miesto
Výtvarná výchova
Zimné aranžovanie
3.miesto
Výtvarná výchova
Zimné aranžovanie
2. miesto
Výtvarná výchova
Zimné aranžovanie
2. miesto
Výtvarná výchova
Biológia
Biologická olympiáda
1.miesto
Biológia
Biologická olympiáda
1.miesto
Biológia
Biologická olympiáda
2.miesto
Geografia
Geografická olympiáda
2.miesto
Minicityrun
1. miesto
Telesná a športová výchova
CO mladých záchranárov
2. miesto
Telesná a športová výchova
Atletike žiakov
3. miesto
Telesná a športová výchova
Atletika žiačok
1. miesto
Telesná a športová výchova
Atletika žiačok
Telesná a športová výchova
1.miesto
Atletika žiačok
Telesná a športová výchova
1.miesto
Atletika žiačok
Telesná a športová výchova
2.miesto
Atletika žiačok
Telesná a športová výchova
2.miesto
Telesná a športová výchova
ŠŠL v plávaní
1.miesto
Telesná a športová výchova
ŠŠL v plávaní
1.miesto
Košice STAR
3. miesto
Hudobná výchova
Slávik Slovenska
2. miesto
Hudobná výchova
b) uveďte počet 1. miest v krajskom kole:
Predmet
Názov súťaže
Biológia
Biologická olympiáda
Výtvarná výchova
Letné aranžovanie
Výtvarná výchova
Zimné aranžovanie
Ľahšie to ide ľahšie
Telesná a športová výchova
KK vo volejbale žiakov
Telesná a športová výchova
Telesná a športová výchova

CO mladí záchranári
župy Borsod - Abaújhéj – Zemplén v
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Umiestnenie
1.miesto
1.miesto
1.miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto

Telesná a športová výchova

Maďarslu
Hľadáme nových olympionikov 2017

Telesná a športová výchova

Atletika žiačok

1. miesto
1. miesto
3. miesto

c) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole:
Predmet
Názov súťaže
Biológia
Biologická olympiáda
Cudzí jazyk
Ruské slovo
Zo školských lavíc do AK Elán
Telesná a športová výchova
Bratislava
Zo školských lavíc do AK Elán
Telesná a športová výchova
Bratislava
Telesná a športová výchova
Telesná a športová výchova

Funkcia
riaditeľ/ka
ZRŠ
hospodárka školy
vedúca ŠKD
vedúca CVČ
výchovný poradca
vedúca ŠJ

2.miesto
2.miesto
100% úspešní
zisk hl. ceny –
účasť v tábore

Vedomostná súťaž o olympizme
Medzinárodný olympijský tábor
mládeže

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach :
(nie mená žiakov) : -

P.č.
1
2
3
4
5
6
7

Umiestnenie
4. miesto
1.miesto
1.miesto

-

názvy súťaží

Základné údaje – kontakty k 30.6.2017
Vedenie školy:
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
PaedDr.Renáta Obšatníková
PaedDr. Nikoleta Belišová
Mgr.Miroslava Hríbová
Ing.Martina Havrišová
Mária Sujová
Mgr.Miroslava Hríbová
PaedDr. Slávka Mihoková
Mária Slivková
-

Údaje o rade školy a poradných orgánoch
Rada školy:
Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: 2016 – 2020
Členovia rady školy:
Meno a priezvisko

Predseda:

Kontakt na
predsedu
( mail, telefón)

Ing. Dáša Keblušková

055/633 18 03

Členovia Rady školy za:
1

pedagogický zamestnanec

Ing. Dáša Keblušková

-

2

pedagogický zamestnanec

Mgr. Jaroslava Dronzeková

-

3

ostatní zamestnanci školy

Ing. Martina Havrišová

-

4

4

zástupca rodičov

Ing. Iveta Korobaničová Ph.D.

-

5

zástupca rodičov

Doc.PhDr. Ján Javor PhD.

-

6

zástupca rodičov

Ing. Eva Sovová

-

7

zástupca rodičov

Monika Bugorčíková

-

8

zástupca zriaďovateľa ( poslanec MZ)

Ing. Ján Dečo

-

9

zástupca zriaďovateľ (poslanec MČ, )

Bc. Erik Haľko

-

10

zástupca zriaďovateľa ( poslanec MČ)

Mgr. Marcel Gibóda

-

11

zástupca zriaďovateľa ( poslanec MZ)

Ing. Miloš Ihnát

-

MZ a PK školy:

P.č.

Názov MZ a PK

vedúci

zastúpenie predmetov

1.

MZ 2. a 4.ročník

Mgr. Jaroslava Dronzeková

Predmety 2. a 4.ročníka

2.

MZ 1. a 3. ročník

PaedDr. Gabriela Huculová

Predmety 1. a 3.ročníka

3.

MZ ŠKD

Mária Sujová

ŠKD

4.

PK MAT-FYZ

RNDr. Helena Polovičová

Matematika, Fyzika

PK SLJ

Mgr. Alexandra Dadejová,
PaedDr. Slávka Mihoková

Slovenský jazyk a literatúra

6.

PK CUDZÍCH JAZYKOV

Ing. Zuzana Morosková

7.

PK BIO- GEG –CHE DEJ-OBN

Mgr. Iveta Hladová

9.

PK TSV a PLÁVANIE

Mgr. Stela Safková

Telesná výchova, plávanie

Ing.Dáša Keblušková

Výtvarná, Hudobná výchova,
Náboženská a etická výchova,
Svet práce a Technika, Výchova
umením, Informatika

5.

10.
PK VYV-HUV-TchV-SEE
–VUM –NAB-ETV

Anglický , Nemecký, Ruský
a Španielsky jazyk
Biológia, Geografia, Chémia
Dejepis, Občianska náuka,

Štatistické údaje a profilácia školy
Projektovaná kapacita školy: 24 tried; Počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0
počet
žiakov

spolu

šk. rok
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

počet z toho
žiakov dievčat
585
281
563
265
562
258
564
262

%
48,03
47,07
45,91
46,45

1.4.
roč.
261
257
267
254

5.9. z toho
roč. dievčat
324 281
306 265
295 258
310 262
5

spolu
počet
1.z
5.z
tied
počet 4. toho 9. toho nultého
% tried roč. ŠT: roč. ŠT: ročníka
48,03 27
12
15
47,07 26
12
14
45,91 25
12
13
46,45 26
12
14
-

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu: 440 z toho z obvodov mimo obce: 100
Priemerné počty:
Φ počet žiakov na triedu (2015/16): 1.-4.roč. 21,17 5.-9.roč. 22,14 1.-9. roč.21,69 za všetky triedy
Φ počet žiakov v ŠT(2015/16) - Φ žiakov na bežnú triedu (2015/16) -0
Počet zapísaných prvákov po zápise k 10.4.2017: 66
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: 69
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka: 0
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 66
Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2017

počet žiakov

nižší
ročník
-

5. ročník
0

6. ročník
0

7. ročník
0

Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G:
počet žiakov 5.
počet všetkých roč., ktorí odišli na
šk. rok
žiakov 5. roč.
8 ročné G
2016/2017
63
7

8. ročník
1

9. ročník
57

spolu
58

počet žiakov 8. roč.,
počet všetkých ktorí odišli na bilingv.
žiakov 8. roč. gym.
68
7

Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2017 v bežných triedach:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník roč.
počet
1
0
3
9
8
4
4
začlenených
žiakov
% zo
všetkých
0,2
0
0,5
1,6
1,4
0,7
0,7
žiakov
školy

8.
roč.

9.
roč.

Spolu

8

9

46

1,4

1,6

8,2

Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2017 v špeciálnych triedach: 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
počet
špeciálnych
tried / počet
žiakov
v nich
*rátame ako
skupinovú
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integráciu

Z toho
Individuálna
integrácia

druh postihu
začlenených
žiakov v ŠT

Sluchový
postih522

Zrakový
postih 523

Telesný
postih –
525

Narušená
komin.524

Vývinové
poruchy
učenia 529

Iné

Spolu

počet žiakov

počet krúžkov
ŠKD

počet žiakov ŠKD
v krúžkoch

% zapojenia

208
201
222
211

8
8
8
7

26
25,12
27,80
30,14

-

-

-

počet
zamestnancov
prepočítaný stav
počet
zamestnancov
fyzický stav

priemer

2012/2013
2013/2014
2015/2016
2016/2017

počet oddelení

školský rok:

počet žiakov

Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:

7,39
7,39
6,77
6,28

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):
počet
krúžkov
1.-4. ročník
5.-9. ročník
spolu

12
9
21

počet žiakov
navštevujúcich
krúžok
153
107
260

CVČ - Bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti máme
Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny) 25.08.2004
Počet krúžkov: 21
 Počet žiakov v krúžkoch : 260
Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav: 43
7

% zapojenia žiakov
60,6
34,5
46,1

8
8
8
7

Rozdelenie podľa kariérových stupňov:
Počet:
- začínajúci pedag. zamestnanec 0
-

samostatný pedag. zamestnanec 15

-

pedag. zamestnanec s 1. atestáciou 20

-

pedag. zamestnanec s 2. atestáciou 7

Pracovný pomer
 Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer 4 pedag. a 3 neped. zamestnancov.
Kontinuálne vzdelávanie: uvádzajte iba počet zamestnancov, ktorí ukončili vzdelávanie v školskom
roku 2016/17
- Adaptačné 0
- Aktualizačné 7
- Inovačné 2
- Špecializačné 1
- Funkčné 1
- Kvalifikačné 1
Riadiaci zamestnanci :
má podanú
ukončené
nezaradený
štúdium PVVPZ
prebieha začiatok ukončenie
prihlášku
v roku
od roku
RŠ
2016
nie
ZRŠ
áno
2016
2017/2018
ZRŠ
2015
nie
Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a/ správni zamestnanci
počet
fyzický
vedúca hospodárskeho úseku
administratívny zamestnanec
školník
strojník
upratovačky
kurič
technik
špeciálny pedagóg
správca siete, serveru,...
informátorka
spolu:

počet
prepoč.

1
1
1
1
8

1
1
1
0,65
5,85

1
13

0,8
10,3

Ak DPP a
dohoda
Pracovný
Prac. pomer
pomer
TPP/DPP/dohoda ukončený k.......
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP

TPP

b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne
fyzický počet
vedúca ŠJ
1
hlavná kuchárka
1
kuchárka
1
8

prepočítaný počet - úväzky
1
1
1

Pomocná sila
administratívny zamestnanec
spolu:

3
1
7

3
0,75
6,75

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
I. stupeň
NÁZOV AKTIVITY
Beseda s policajtmi
Záložka do knihy spája školy
Deň otvorených dverí
Mikulášska besiedka
Predstavovanie školy žiakom MŠ
Vianočná besiedka
DOD- otvorené hodiny pre rodičov a deti MŠ
Výstavky- presýpacie hodiny, kyvadlo, voda života
Rodičovské združenie v MŠ- propagácia školy
Otvorená hodina pre MŠ - Tvorivé dielne
Športové dopoludnie s MŠ
Slávnostný zápis prvákov do knižnice
Návštevy knižnice na Mieri
Hviezdoslavov Kubín v knižnici
Kurz korčuľovania
Zápis do 1. ročníka
Košice Star- spevácka súťaž
Slávik Slovenska
Klokanko 1
English Star-spev. súťaž
Výtvarné súťaže - Zelený svet, Vesmír očami detí
Škola v prírode
Osmijanko- celoslovenská súťaž
Zober loptu nie drogy- Mini mix hádzaná
Detská atletika
Záložka do knihy spája školy
Deň otvorených dverí
Mikulášska besiedka
Vianočná besiedka
Návštevy knižnice na Mieri
Hviezdoslavov Kubín v knižnici
Kurz korčuľovania
Košice Star- spevácka súťaž
Slávik Slovenska
Klokanko 2
English Star-spev. súťaž
Výtvarné súťaže- Zelený svet, Vesmír očami detí
Beseda s pracovníkmi civilnej ochrany Košice
Seminár k matematike v 1.ročníku
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ROČNÍK
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
1.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
2.ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník

Slávnostné otvorenie areálu Anička
Strašiak v poli
Spev bez hraníc
Matematická súťaž MAXÍK
Zber papiera
Záložka do knihy spája školy
Návštevy knižnice
Seminár k prvouke v 1.ročníku
Ukáž čo vieš
1.kolo
Deň otvorených dverí
Môj najkrajší sen
Kurz korčuľovania
Čisté rúčky - beseda v I. ročníku
Slovo bez hraníc
Návšteva Planetária
Matematická súťaž MAXÍK – 2 . kolo
Všetkovedko
Bábkové divadlo
Beseda so spisovateľkou Džerengovou
Ukáž čo vieš 2.kolo
Pytagoriáda
Lyžiarsky kurz
Matematická súťaž MAXÍK –3. kolo
Košice STAR
Hviezdoslavov Kubín
Okresné kolo Pytagoriády
Výtvarné súťaže Zelený svet, Vesmír očami detí
Matematická súťaž KLOKANKO
Športová olympiáda
Športová olympiáda MČ Sever
Škola v prírode
Slávik
Štvorylka na Hlavnej ulici
Košický zlatý poklad
Divadelné predstavenie MDD
Exkurzia v Kosite
Minimaratón

3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
3.- 4. ročník
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II. stupeň
NÁZOV AKTIVITY
Deň detí s políciou
Študuj dopravu
Návšteva knižnice

ROČNÍK
VII.C
8. ročník
II.stupeň

Beseda so spisovateľkou Michaelou Ellou Hajdukovou

8. - 9. ročník

Návšteva divadelného predstavenia – Jánošík

VII.C

Príprava na T9
Hviezdoslavov Kubín
Štiavnického Košice 2017
Marec – mesiac knihy
Burza kníh
Objednávka a distribúcia kníh
Čítam doma
Účasť na aktivite Finančná gramotnosť
Tvoríme komiks so žiakmi
Školský časopis

9.ročník
II. stupeň
II.stupeň
II.stupeň
II.stupeň
II.stupeň
VIII.A, VIII. C
II.stupeň
V.A
II.stupeň

NÁZOV AKTIVITY
Medzinárodný deň detí s políciou
ZOO + DinoPark
Výstava Bonsajov - Botanická záhrada

ROČNÍK
V.A
V.A
VI.A

NÁZOV AKTIVITY
SPŠE - Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku
a informačné technológie – inovatívna vyučovacia hodina fyziky
SPŠE - Centrum odborného vzdelávania pre automatizáciu, elektrotechniku
a informačné technológie – inovatívna vyučovacia hodina fyziky
Meteorológia – SHMÚ Košice
Meteorológia – SHMÚ Košice
Východoslovenská distribučná, a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.
Výstava 3D Puzzle
Výstava 3D Puzzle

ROČNÍK
IX.A
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IX.B
VII.A
VII.C
VI.A
VI.B
V.B
V.A

NÁZOV AKTIVITY
Deň otvorených dverí na ÚS SR
30 sezón ZOO
ZOO
DOD-Archív mesta Košice
Včelárstvo
Svet okolo nás - Peru
Mineralogická burza
Plazy
Netopiere
Exkurzia v T- Systems Slovakia s.r.o Košice

ROČNÍK
VIII.C
VII.B
VII.B
7.C
VI.A
VII.A,B,C
VIII.A
V.B
VIII.C
VIII.A,
VIII.B,
VIII.C
VIII.A
VIII.B
VI.A
VIII.B

Deň na viedenskom dvore
Deň na viedenskom dvore
Výstava bonsajov
Právne inštitúcie

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika
Krátkodobé projekty ( do 2 rokov)

I. stupeň

Názov projektu
eTwinning
Stroj na jednotky

Cieľ projektu
Rozvíjať jazykové
zručnosti
Zlepšenie prospechu

Chráňme si plátno života

Zdravý životný štýl

Záložka do knihy spája
školy
Zbieraj baterky

Rozvoj čítania s
porozumením
Ochrana životného
prostredia
Rozvoj empatie

Detský čin roka 2016
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Predmet
ANJ

Doba trvania projektu
šk.rok 2016/2017

SJL
MAT
TSV,PVO
PDA
SJL

šk.rok 2016/2017
máj – jún 2017

PDA

september
október 2016
šk.rok 2016/2017

ETV

november 2016

II.stupeň
Názov projektu

Cieľ
projektu

Predmet

Doba trvania
projektu

Metodický deň – Vytváranie
interaktívnych cvičení v Kartičkovom
prostredí
Deň pí

MAT

02.02.2017

MAT

14.03.2017

Môj byt – výmera – VI. A, VI.B
Obraz kocky a kvádra – VII. A
Obraz kocky a kvádra –VII.C

MAT
MAT
MAT

Tlak nohy a ruky VIII.B, VIII.C
Tlak pod mojou rukou a nohou VIII.A
Meradlo dĺžky, objemu a hmotnosti
s vlastnou jednotkou – VI.A
Majstrovstvá v násobení – 5. ročník

FYZ
FYZ

Simulované testovanie – Matematika 9.
ročník
(sústredenie)

MAT

IT to v matematike dáš – Ústav
matematických vied PF UPJŠ –
matematický krúžok pre deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia –
VI.A

MAT

marec 2017
február 2017
30.01.2017 15.02.2017
marec 2017
13.03.201727.03.2017
13.03.2017 27.03.2017
28.marec
2017
11.február
2017
18.marec
2017
1.apríl 2017
Od 7.februára
2017

FYZ
MAT

13

Zisk pre školu
a) finančný
zisk
b) vecné ceny
pre školu
c) odmeny pre
jednotlivcov
iné (uveďte
konkrétne)
- pomôcky

sponzor – ceny pre
súťažiacich
---------------

---

Názov projektu

Cieľ projektu

Predmet

Hitparáda gréckych
báji

Poznanie báji

SJL

Doba trvania
projektu
13.01. 2017

V bábkovom divadle

Poznávanie, zhotovenie a používanie

SJL

Marec 2017

Píšeme tvorivo?
Čítam doma

Písať tvorivo
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti,
čítanie s porozumením

SJL
SJL

február – máj 2017
február – máj 2017

SJL

Dobrodružstvo v
literatúre - 7.A, B, C
Čitateľská gramotnosť

Poznanie Dobrodružnej literatúry

SJL

september 2016 - jún
2017
apríl 2017

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

SJL

26.05. 2017

Píšeme tvorivo?
Rosinson Crusoe – 7.A,
B, C

Písať tvorivo
Medzipredmetové vzťahy, rozvoj
tvorivosti, zručností a vedomostí

SJL
SJL

február – máj 2017
máj 2017

Komiks

Rozvoj tvorivosti a výtvarných
zručností

SJL

jún 2017

Predmet

Doba trvania projektu

NEJ

šk. rok 2016/2017

Predmet

Doba trvania
projektu
apríl, máj 2017

Čitateľská gramotnosť

Názov projektu

Cieľ projektu

Spoznávať našu krajinu aj krajinu
Spoznaj moju
krajinu, moje mesto.... partnerskej školy v Poľsku

Názov projektu
Kam sa mince
kotúľajú
IT fitnes test
IQ olympiáda
Viem, čo zjem

Cieľ projektu
Finančná gramotnosť

INF

IKT gramotnosť
IKT gramotnosť
Podpora zdravého stravovania

INF
INF
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máj 2017
máj 2017
december 2016 –
máj 2017

Názov projektu

Cieľ projektu

Predmet

Doba
trvania
projektu

Zisk pre školu
a) finančný zisk
b) vecné ceny pre
školu
c) odmeny pre
jednotlivcov
d) iné (uveďte
konkrétne)
a)3000 eur
b) šport. náradie
a pomôcky
c) vecné ceny pre
víťazov
d)medaily, diplomy,
lízanky
propagácia školy

Školská olympiáda

propagácia športu,
myšlienok
olympizmu, fair play

TSV

24. 25.04.201
7

Kurz korčuľovania Crow aréna,

oboznámiť a naučiť
žiakov základným
korčuliarsky-mi
zručnosťami
motivovať a
inšpirovať deti k
cvičeniu, k vyššej
pohybovej aktivite

TSV

február –
apríl 2017

TSV

február –
máj 2017

trojdňová účasť vo finále
pre 8 žiakov v BA +
propagácia školy

bezpečne sa
pohybovať v prírode,
objavovať krásy
našich veľhôr,
vztvoriť pozitívny
vzťah k turistike.
Hlavným cieľom
súťaže je pritiahnuť
mládež k športovaniu
a organizovaním
pravidelnej športovej
činnosti .
Rozvoj a podpora
plávania +
Európ. mesto športu
Podpora Európ. mesta
športu
Výchova k športu +
propagácia
olympizmu

TSV

05.09.06.201
7

propagácia školy

PLA

šk. rok
2016/2017

PLA

apríl 2017

TSV

máj 2017

TSV

máj 2017

Ľahšie to ide ľahšie

Turistický kurz –
cvičenia v prírode

Školská športová liga
ZŠ v plávaní

Tomášikova plutvička
Štvorylka
Tomášikov
minimaratón
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propagácia školy

Dlhodobé projekty ( nad 2 roky)
I. stupeň

Názov projektu

Cieľ projektu

Predmet

Detská atletika

Zdravý životný štýl

TEV

Recykluj a vyhraj SABI

PDA

Pohni kostrou

Rozvoj environmentálnej
výchovy
Zdravý životný štýl

Erazmus PLUS

Rozvíjať jazykové zručnosti

ANJ

eTwinningSpoznaj moju krajinu, moje
mesto...

Spoznávať lepšie svoju
ANJ
krajinu, mesto, spoznať druhú
krajinu – Poľsko
a komunikovať v nemčine
Zdravý životný štýl
TSV, PVO

Zober loptu, nie drogy

TSV

Doba
trvania
projektu
šk.rok
2016/2017
šk.rok
2016/2017
šk.rok
2016/2017
šk.rok
2016/2017
šk.rok
2016/2017
šk.rok
2016/2017

II.stupeň
Názov projektu

Prezentácia aktivít školy

TeleTomke

Názov
projektu

ERASMUS+
Knihomoli v
Európe

Cieľ projektu

Cieľ
projektu

Predmet

Čitateľská ANJ,
gramotnosť NEJ, SJL

Doba trvania projektu

2016 - 2018
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Predmet

INF

Doba
trvania
projektu
2016/2017

Zisk pre školu
a) finančný zisk
b) vecné ceny pre školu
c) odmeny pre
jednotlivcov
d) iné (uveďte konkrétne)
Šírenie dobrého mena školy;
nákup kníh

Názov
projektu

Cieľ
projektu

ZLND a ŠSL
- v streľbe zo
vzduchovky
- v stolnom
tenise
- v plávaní

Získať čo
TSV
najviac detí plávanie
pr rôzne
druhy
športov,
poskytnúť
deťom
priestor na
aktívne
využívanie
voľného
času,
telesný a
duševný
rozvoj.

Predmet

Doba trvania projektu

šk.rok 2016/2017

Zisk pre školu
a) finančný zisk
b) vecné ceny pre školu
c) odmeny pre
jednotlivcov
d) iné (uveďte konkrétne)
lopty,
tričká pre všetkých účastníkov,
pri víťazstve pohár a medaily ,
propagácia školy

Názov projektu
Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety
Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva

V školskom roku 2016/17 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/
finančný zisk pre školu:

Zaslaný projekt
Fond zdravia mesta Košice
Zamestnanecký projekt ČSOB
Školská olympiáda

Schválený projekt
Áno
Áno

Schválená suma
250,- €
3000,- €
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom:

2016/17 2. polrok ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 30.6.2017
PV
Počet Počet
Ročník tried žiakov počet

PVD
%

počet

%

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné priem.
samé
skúšky prospech jednotky
počet %
počet
%
počet
%
počet
počet
počet

1.-4.
ročník

12

254

174

68,5

13

5,1

54

21,3

2

0,8

11

4,3

0

1,12

174

ročník

14

310

132

42,6

90

26,0

81

26,1

4

1,3

3

0,97

1

1,74

47

1.-9.
ročník

26

564

306

54,3

103

18,3

135

23,9

6

1,06

14

2,48

1

1,53

221

5.-9.

Z počtu neprospievajúcich uveďte počet žiakov, ktorí budú koncom augusta robiť opravné skúšky: 1
* k 31.8.2017 informujte zriaďovateľa o zmenách po opravných skúškach!!! Túto aktualizovanú tabuľku zašlete
znova.
2016/17 2. polrok ( bežné triedy + špeciálne triedy ) výsledky k 31.8.2017

PV
Počet Počet
Ročník tried žiakov počet

PVD
%

počet

%

44,1

76

24,8

PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné priem.
samé
skúšky prospech jednotky
počet %
počet
%
počet
%
počet
počet
počet

1.-4.
ročník
5.-9.
ročník

14

306

135

1.-4. ročník: 1,01

90

28,7

2

0,6

5.-9. ročník: 1,74

3

0,9

6

1.-9. ročník.: 1,3

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu:
predmet

celkový prospech
I.stupeň
II.stupeň

Slovenský jazyk a literatúra

1,34

2,29

matematika

1,30

2,15

prírodoveda – biológia

1,22

2,02

vlastiveda – geografia

1,19

2,05

dejepis

-------

2,07

fyzika

--------

2,15

chémia

--------

1,95

18

1,74

47

anglický jazyk

1,13

1,93

nemecký jazyk

-----

1,61

hudobná výchova

1,00

1,13

informatika

1,00

1,48

občianska náuka

-----

1,57

ruský jazyk

-----

1,95

španielsky jazyk

-----

2,30

svet práce

-----

1,03

pracovné vyučovanie/technika

1,00

1,06

telesná a športová výchova

1,00

1,05

výchova umením

-----

1,00

výtvarná výchova

1,01

1,04

Celkový prospech k 30.6.2016

1,12

1,74

Priemer za 1.-9. roč. 1,53

Priemer v 2016/17 :1,52

k 31.8.2017 informujte zriaďovateľa o zmenách v priemere po opravných skúškach!!!
Celkový prospech k 31.8.2017
a) Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom
II.stupe
spolu za ZŠ
I.stupeň
%
%
predch. šk.rok za ZŠ
ň
správanie 2. stupeň
1
0,4
1
0,3
Počet 2 / 0,4 %:
Počet 0 / 0 %:
správanie 3. stupeň

0

0

3

0,9

Počet 3 / 0,5%:

Počet 2 / 0,4%:

správanie 4. stupeň

0

0

1

0,3

Počet 1/ 0,2 %:

Počet 0/0 %:

riaditeľské pochvaly
riaditeľské
pokarhania

67

26,4

68

21,9

Počet 135/ 23,9

Počet 65/11,6

2

0,8

7

2,3

Počet 9/ 1,6

Počet 5/0,9

priemer
za ZŠ

predch. šk.
rok
priemer za
ZŠ

b) Hodnotenie dochádzky
počet vymeškaných
hodín

I.stupeň

priemer
na žiaka

II.stupeň

priemer
na žiaka

spolu I. polrok

8776

34,42

13963

45,93

40,68

33,4

spolu II. polrok

9273

36,51

17217

55,54

46,97

42,3

Spolu za rok, z toho:

18049

70,93

31180

101,47

87,65

75,7
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ospravedlnených / rok
neospravedlnených /
rok

18021

70,95

30663

98,91

86,99

75,3

28

0,11

517

1,66

0,98

0,4

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016
Pridelené finančné prostriedky na rok 2016 boli čerpané v súlade s rozpočtom a dotáciami, predovšetkým
na:
 mzdy a odvody zamestnancov školy,
 úhradu faktúr za médiá,
 zakúpenie učebných pomôcok,
 zakúpenie učebníc ANJ pre 6.-9. ročník a prvouky pre druhákov,
 zakúpenie školského nábytku do jednej triedy (102),
 lyžiarsky kurz pre žiakov druhého stupňa základnej školy,
 školu v prírode pre žiakov prvého stupňa základnej školy,
 vybavenie telocviční (lavička s kladinou, švédska debna, žinenky, lopty, volejbalová konštrukcia
a sieť, bránky na volejbal/hádzanú, odrazový mostík, stopky),
 odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia, prenosných elektrických zariadení a elektrických
strojov, tlakových nádob, plynových zariadení, revíziu komína, hasiacich prístrojov, hydrantov
a i.,
 opravu elektroinštalácie, el. strojov a prístrojov, odstránenie nedostatkov na plynových
zariadeniach zistených pri revízii,
 maľovanie častí priestorov školy (priestory telocviční, jedálne, zborovní – 106, 207),
 výmenu radiátorov,
 prečistenie kanalizácie pred školou a ŠJ, čistenie lapača tukov.
Opatrenia plánované v roku 2017
 Okná v budove školy, v ŠJ a v telocvičniach sú v zlom technickom stave a dochádza k veľkým
teplotným únikom alebo k nedostatočnému vetraniu kvôli zlému alebo žiadnemu otváraniu,
preto sa plánuje pokračovať vo výmene okien.
 Výmena odlučovača tukov a olejov a oprava kanalizácie na dvore a napojenie škrabky
zemiakov v ŠJ.
 Výmena poškodených radiátorov za nové radiátory.
 Výmena opotrebovaného školského nábytku.
 Výmena poškodených podlahových krytín (linoleum/plávajúca podlaha).
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Základnej školy Tomášikova 31, Košice.
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti školy
a)
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
spojenú s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka
(normatív)

rok

Výška
normatívu Skutočné čerpanie / % (2016)
Pridelený rozpočet / %
na stránke
(2017)
MŠ SR

2016 890 660 €
2017 937 020 €

957 756 € /890 660 €
107,53 %
940 931 € / 937 020 €
100,42 %

2016

1.-6. mesiac 2017

-

-

-

-

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

Odmeny
pedagógom,
dohody

Materiálové
vybavenie

2016

8 240,00 €

8 240,00 €

0,00 €

01.- 06. 2017

4 723,00 €

4 723,00 €

0,00 €

c) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb
(PO) alebo fyzických osôb (FO) a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných
zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb
(sponzorské, dary)
2016

Fond zdravia mesta Košice
Grant z ČSOB

380 €
2 998,80 €

01.06.2017

Grant z ČSOB
Fond zdravia mesta Košice

250 €

Spôsob použitia
Odmeny
Materiálové
pedagógom,
zabezpečenie
dohody
projektu
380 €
čerpané v r.2017
-

2 988,80 €
16,60 €

d) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.

Obdobie

Druh prijatých finančných prostriedkov

Výška prijatých
finančných
prostriedkov

2016

Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

1 162 €

2016

Hmotná núdza – dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností

481,40 €

2016

Príspevok na učebnice

2 908,57 €

2016

Lyžiarsky kurz

10 728 €
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2016

Škola v prírode

4 656 €

2016

Telocvične - vybavenie

3 205 €

01.06.2017

Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

346,66 €

01.06.2017

Hmotná núdza – dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských povinností

232,40 €

01.06.2017
01.06.2017
01.06.2017

Príspevok na učebnice

195 €

Lyžiarsky kurz

6 450 €

Škola v prírode

6 600 €

Obdobie

Druh predelených finančných prostriedkov

Výška pridelených
finančných
prostriedkov

2016

Originálne kompetencie

162 233 €

2017

Originálne kompetencie

201 612 €

Obdobie

Druh predelených finančných prostriedkov

Výška pridelených
finančných
prostriedkov

2016

Kapitálové výdavky

0€

2017

Kapitálové výdavky

23 200 €

e) záväzky za rok : 2015 - 0 €, 2016 - 0 €, 2017 iba do 30.6 - 0 €

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Vyučovací proces prebiehal v 26 kmeňových triedach a v odborných učebniach ( počítačová učebňa,
jazyková učebňa, učebňa výtvarnej výchovy). Súčasťou školy sú aj 2 telocvične, viacúčelové ihrisko
a výukový plavecký bazén. Školský klub detí ( ŠKD) je umiestnený v triedach, kde prebieha vyučovanie
v dopoludňajších hodinách. V areáli školy je pre potreby hodín TSV, ŠKD a iných mimoškolských aktivít
školské ihrisko. Možnosť pripojenia na internet sa nachádza v triedach prvého stupňa na druhom
poschodí a v triedach druhého stupňa na prvom poschodí. Škola je vybavená audiovizuálnou technikou
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(digitálny fotoaparát, video, DVD, dataprojektor, notebook, televízory a i.) a interaktívnymi tabuľami.
Vybavenie školy budeme pravidelne modernizovať podľa finančných možností školy a pomoci
Rodičovského združenia, sponzorov.
Súčasťou školy je aj vybavená školská kuchyňa a jedáleň, ktoré v spĺňajú všetky hygienické normy. Ich
služby využívajú domáci a cudzí stravníci.

SWOT analýza školy: silné stránky, slabé stránky, príležitosti, riziká
Silné stránky školy
1. Modernizácia vzdelávania
2. Výborné výchovnovzdelávacie výsledky
3. 100% úspešnosť pri prijímaní na stredné
školy
4. Celoročná aktívna účasť na súťažiach,
olympiádach.
5. Prezentácia školy formou Dňa otvorených
dverí počas školského roka.
6. Spolupráca s materskými školami.
7. Kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý je
zodpovedný, kreatívny, voči žiakom a
rodičom ústretový, empatický,
komunikatívny, s dobrými interaktívnymi
vzťahmi.
8. Výučba cudzích jazykov od 1.ročníka.
9. Záujmová činnosť žiakov v CVČ
10. Prezentácia žiakov na kultúrnych
podujatiach organizovaných školou, MMK,
OÚ a inými organizáciami mesta Košice.
11. Veľkým pozitívom je školský výukový
plavecký bazén a viacúčelové ihrisko.
12. Tvorba a realizácia národných
a medzinárodných projektov.
13. Internetová stránka školy.
14. Kontinuálne vzdelávanie pedagógov.
15. Vydávanie školského časopisu.
16. Organizácia a uskutočňovanie exkurzií
školských výletov, LVK a ŠvP.
17. Podpora a spolupráca s Rodičovským
združením, Radou školy a inými
organizáciami.
Príležitosti
1. Tvorba imidžu školy.

Slabé stránky školy
1. Vonkajší vzhľad školy: Zateplenie budovy školy,
výmena okien, nová fasáda to sú dôležité zmeny
pre školu, ktoré by sa mali uskutočniť.

Ohrozenie
1.Nedostatok finančných prostriedkov na
odmeňovanie pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy.
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Spolupráca s rodičmi a organizáciami
V školskom roku 2016/2017 sme aktívne spolupracovali s Radou školy, Rodičovským združením,
štyrmi materskými školami v blízkosti našej školy (MŠ Obrancov mieru 16 a 20, MŠ Watsonova a MŠ
Park mládeže., CPPPaP na Karpatskej ulici, CŠPP na Bocatiovej ulici, Obvodným oddelením PZ Košice
– Sever, ÚPSVaR, MMK, MPC Prešov a MPC Košice, OÚ Košice, LVS Barca a i.
.
V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili rodičovské združenia (5x), ktorým predchádzali stretnutia
triednych dôverníkov s riaditeľkou školy, kde sa riešili, diskutovali skutočnosti a problémy prebiehajúce
v škole. Vysoko oceňujem ochotu a snahu výboru Rady rodičov a triednych dôverníkov v rámci
spolupráce so školou a ich komunikáciu s ostatnými rodičmi danej triedy.
Zákonní zástupcovia našich žiakov mali možnosť sledovať udalosti odohrávajúce sa v škole (súťaže,
akcie, exkurzie, záujmovú činnosť, činnosť výchovného poradcu, školskú jedáleň, projekty a i.) pomocou
web stránky školy. Výchovnovzdelávacie výsledky si zákonní zástupcovia mohli pozrieť na Internetovej
žiackej knižke (odporúčame sledovať pravidelnejšie).
Niekoľkokrát v školskom roku sme organizovali Deň otvorených dverí, kde prezentujeme činnosť
v našej škole, nielen v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj záujmovej činnosti. Organizujeme
vystúpenia žiakov v rámci významných sviatkov, alebo udalostí pre rodičov. Uskutočňujeme burzy počas
Vianoc a Veľkej noci, kde prezentujeme šikovnosť žiakov v rámci Školského klubu detí..
Rada rodičov odmeňuje žiakov za ich výchovnovzdelávacie výsledky, pri príležitosti Mikuláša, Dňa
detí. Je zaregistrovaná ako príjemca 2%, finančnými prostriedkami nám pomáha dopĺňať školský
nábytok, učebné pomôcky a i.
Aktívna spolupráca je aj s Radou školy, ktorá na pravidelných stretnutiach je informovaná
o činnostiach, problémoch, výchovnovzdelávacom procese a celkovom dianí na škole. Rada školy je
veľmi aktívna, pomáha škole vždy, keď je to potrebné a možné.
Ďalšími organizáciami s ktorými spolupracujeme sú CPPPaP na Karpatskej ulici, CŠPP na Bocatiovej
ulici. Spolupráca je veľmi dobrá a na vysokej profesionálnej úrovni
V oblasti profesijného a kariérneho poradenstva odborníci CPPPaP realizovali v 8.ročníku aktivitu
zameranú na uľahčenie voľby vhodnej strednej školy pre všetkých žiakov 8.ročníka. V rámci tejto
aktivity každý ôsmak absolvoval test, ktorý mu umožnil uvedomiť si svoje schopnosti, vedomosti
a zručnosti a zosúladiť ich so svojimi prianiami pri voľbe vhodnej strednej školy. Každý žiak spolu
s rodičmi mal možnosť individuálnej konzultácie so psychológom.
Vo viacerých triedach prvého stupňa boli realizované jednorázové vstupy psychológa – podľa potreby
a požiadaviek triednych učiteľov.
Okrem týchto aktivít poskytuje CPPPaP podľa potreby individuálne odborné poradenstvo učiteľom,
žiakom a ich rodičom.
Väčšina špeciálno – pedagogických vyšetrení bolo realizovaných v CŠPP Bocatiova 1.
Vďaka patrí aj výchovnej poradkyni, ktorá plní počas celého školského roka dlhodobé aj krátkodobé
úlohy, ktoré súvisia s činnosťou školy vo viacerých oblastiach. V prvom rade úzko spolupracuje
s vedením školy, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi pri riešení výchovných
a vzdelávacích problémov žiakov našej školy. Všíma si a pracuje so žiakmi s výchovnými, vzdelávacími,
alebo emocionálnymi problémami a s ich zákonnými zástupcami. V rámci kariérového poradenstva
pomáha žiakom vybrať si vhodné budúce povolanie a s tým súvisiacu najvhodnejšiu strednú školu.
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Spolupracuje s koordinátorom prevencie závislostí, venuje pozornosť prejavom neznášanlivosti
a šikanovania, pomáha žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich zákonným zástupcom.
V spolupráci s triednymi učiteľmi sleduje žiakov so sklonom k záškoláctvu. Vedie dokumentáciu žiakov
individuálne začlenených a ostatných žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Dbá o svoj
profesionálny rozvoj a rast. Spolupracuje s odborníkmi psychologickej a špeciálnopedagogickej poradne,
pediatrami, pracovníkmi polície, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a inými organizáciami, ktoré
môžu byť nápomocné pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov našich žiakov.
Spolupráca s materskými školami je veľmi dobrá. Organizujeme pre nich otvorené hodiny, exkurzie pre
budúcich prváčikov, spoločné akcie (MDD, športové popoludnia, vystúpenia skupín a i.)
S mestskou časťou Sever je tiež veľmi dobrá a ústretová spolupráca.
Veľmi dôležitá, ústretová a prospešná je spolupráca s Obvodným oddelením PZ Košice – Sever.
Spolupráca s ÚPSVaR bola aktívna po celý školský rok.
V školskom roku sme spolupracovali aj so zriaďovateľom MMK Trieda SNP/48 (odborno - metodická
činnosť, schvaľovanie rozpočtu, oceňovanie zamestnancov, rozlúčka s dôchodcami, oceňovanie žiakov –
premiant školy, projektová pomoc a i.)
Kontinuálne vzdelávanie sme uskutočňovali za aktívnej pomoci MPC Prešov a MPC Košice.
V rámci výchovnovzdelávacieho procesu, aktuálneho diania v škole spolupracujeme aj s inými
organizáciami.
Ďakujeme všetkým organizáciám za ich pomoc, ochotu a spolupatričnosť pri riešení rôznych
situácií a problémov, ktoré sa vyskytli počas školského roka.

Záver
Celkové hodnotenie














neustále skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu - zabezpečenie vzdelávania žiakov na
vysokej úrovni
100% úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné školy
spolupráca výchovného poradcu so zákonnými zástupcami, školským psychológom
a špeciálnym pedagógom
zvyšovanie profesijného a odborného rastu pedagogických zamestnancov , kreditový systém
výučba cudzích jazykov od 1.ročníka
úspešná účasť žiakov na súťažiach, olympiádach
využívanie IKT vo výchovno – vzdelávacom procese
rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti
spestrovanie a rozširovanie záujmovej činnosti mimo vyučovania
tvorba projektov súvisiacich s výchovnovzdelávacím procesom
spolupráca s Radou školy, Radou rodičov a i.
prezentácia školy na verejnosti
pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií organizovaných mestom Košice
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Východiská do budúcna
výchovnovzdelávací proces viesť s cieľom vytvárania pozitívneho vzťahu žiakov k učeniu, ku
škole
vytvárať pozitívny vzťah učiteľ – žiak založený na dôvere, komunikácii
zlepšovať komunikáciu učiteľ – zákonný zástupca
zapájať sa do súťaží, olympiád
uskutočňovať školské akcie za pomoci Rady rodičov
rozvíjať a spestrovať mimoškolskú činnosť žiakov v záujmových útvaroch
zapájať žiakov do kultúrnych akcií organizovaných mestom Košice
zvyšovať profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov
zvyšovať participáciu metodických orgánov pri riadení školy
tvorbou projektov získavať finančné prostriedky na zakúpenie učebných prostriedkov,
techniky do tried a kabinetov
využívať IKT vo výchovnovzdelávacom procese
reprezentovať meno školy

Za úspešný školský rok 2016/2017 ďakujeme všetkým pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom našej školy a spoločnostiam a organizáciám, ktoré s nami spolupracovali.

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
riaditeľka školy - PaedDr. Renáta Obšatníková
zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň - PaedDr. Nikoleta Belišová
zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň - Mgr. Miroslava Hríbová
výchovná poradkyňa - PaedDr. Slávka Mihoková
hospodárka školy Ing. Martina Havrišová

Správa je vypracovaná v zmysle::
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcia školy
4. Plánu práce ZŠ na školský rok 2016/2017
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií
6. Informácie o činnosti Rady školy
7. Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
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Prerokované v pedagogickej rade dňa:

Stanovisko rady školy:

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:
Stanovisko rady školy:

Dátum :

27

Príloha A
Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy
V školskom vzdelávacom programe sme sa sústredili na rozvoj kľúčových spôsobilostí
k celoživotnému učeniu sa, na sociálne komunikačné spôsobilosti, na spôsobilosť riešiť problémy, na
spôsobilosti občianske, sociálne a personálne, na spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa
nástrojmi kultúry, na spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti v
oblasti vedy a techniky a na spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti .
Vytvárali sme podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti
(žiaci pracovali v záujmových útvaroch zameraných na prácu s počítačom a internetom, zapájali sa do
tvorby projektov s využitím IKT, internet využívali vo vyučovacom procese ako zdroj informácií, boli
vytvorené
dobré
personálne
a
materiálne
podmienky
v
uvedenej
oblasti
).
Vytvárali sme podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka
ISCED 1 – bola rozšírená dotácia v predmete anglický jazyk od 1.ročníka, žiaci pracovali v záujmových
útvaroch
zameraných
na
rozvoj
cudzieho
jazyka.
ISCED 2 – bola rozšírená dotácia v predmete anglický jazyk v závislosti od učebného zamerania triedy,
ako druhý jazyk bol ponúknutý nemecký, ruský jazyk a španielsky jazyk, žiaci pracovali v záujmových
útvaroch zameraných na rozvoj cudzieho jazyka. zapojiť žiakov do predmetových olympiád v cudzom
jazyku .
Boli vytvorené podmienky na rozvoj komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov.
Uvedené spôsobilosti sa rozvíjali vo všetkých všeobecno – vzdelávacích predmetoch, organizovalo sa
interné vzdelávanie na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti, otvorené hodiny sa orientovali na
metódy rozvoja čitateľskej a finančnej gramotnosti, na I. stupni bola rozšírená hodinová dotácia
predmetu slovenský jazyk a literatúra s cieľom rozvoja komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej
gramotnosti
žiakov
I.
stupňa.
Rozvíjali sme športové nadanie žiakov školy.
Rozvíjali sme analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy, učiť sa základom vedeckej
práce
a
práce
s rôznymi
zdrojmi
informácií
.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa orientovali na tvorivo – humanistickú výchovu
(zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín,
preferovať pozitívnu motiváciu, rozvoj vyšších poznávacích funkcií, frontálne vyučovanie nahrádzať
skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný
prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci).
Posilnili sme výchovnú funkciu školy (v spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov)
• do TVVP sme zapracovali výchovno–vzdelávacie ciele v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
a POP
MŠVVaŠ,
POP
MMK,POP
OÚ,
•
zamerali sme výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám,
• pripravovali sme žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti duchu porozumenia, mieru,
znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a
náboženskými skupinami,
• ctili sme si kultúru národa, národný jazyk, národné hodnoty krajiny ( organizovať pre žiakov návštevy
múzeí, výstav, hradov a iných pamätihodností, návštevu divadelných predstavení s pôvodnou
slovenskou tvorbou, pripomínať si bohaté ľudové tradície a zvyky – tvorivé dielne s vianočnou a
veľkonočnou tematikou, organizovať školské kolá literárnych a speváckych súťaží,
• zvýšenú pozornosť sme venovali regionálnej výchove, sprístupňovali žiakom poznatky o
významných osobnostiach , tradíciách, zvykoch, historických a spoločenských udalostiach z nášho
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mesta
• venovali sme pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl.
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Príloha B

Prehľad o vzdelávaní pedagógov
V školskom roku 2016/2017 absolvovali pedagogickí zamestnanci školy kontinuálne vzdelávanie podľa
Plánu kontinuálneho vzdelávania poskytované MPC Prešov a MPC Košice.
Prehľad absolvovaného kontinuálneho vzdelávania
Kontinuálne vzdelávanie:
-

Adaptačné 0

-

Aktualizačné 7

-

Inovačné 2

-

Špecializačné 1

-

Funkčné 1

-

Kvalifikačné 1
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