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o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

Základné identifikačné údaje

Názov školy Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice

Adresa školy Komenského 2, 040 11 Košice

Telefón +421 911 434 434

E-mail info@dobraskolakosice.sk

WWW stránka felixkosice.edupage.org

Zriaďovateľ OZ Škola po novom

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno 

Riaditeľ Mária Biľová 0911434434

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno

pedagogickí zamestnanci Mgr. Paulína Ganaj

  Martina Matiová

zástupcovia rodičov Ing. Anna Tomčová

  Ing. Mária Reviľáková

zástupca zriaďovateľa Ing. Iveta Orbánová

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 

MZ Paulína Ganaj
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Správa 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

Základné identifikačné údaje 

Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice 

Komenského 2, 040 11 Košice 

+421 911 434 434 

info@dobraskolakosice.sk 

felixkosice.edupage.org 

OZ Škola po novom 

Vedúci zamestnanci školy 

Telefón Služ. mobil e-mail 
0911434434   info@dobraskolakosice.sk

Titl., priezvisko, meno funkcia 
Mgr. Paulína Ganaj   

Martina Matiová   

Ing. Anna Tomčová   

Ing. Mária Reviľáková predsedníčka 

Ing. Iveta Orbánová   

Zastúpenie predmetov Poznámka 
Paulína Ganaj roč. 1.-4.   

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

info@dobraskolakosice.sk 
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Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 58 

Počet tried: 2 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

počet tried 2 0 0 0 0 0 

počet žiakov 22 0 0 0 0 0 

z toho ŠVVP 2           

z toho v ŠKD 20           

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020: 0

Cieľ v danom školskom roku vychádza z vízie školy:

• poskytovať rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k 
šťastným deťom, 

• pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so 
sebou život prináša, 

• osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom 

k humanizácii v oblasti výchovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia 
škôl. 

Ciele výchovno-vzdelávacieho procesu školy

Cieľom školy sú 

• dobré - čestné, morálne, charakterné, múdre 

• aktívne - samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné 
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7. 8. 9. Spolu 
0 0 0 2 

0 0 0 22 

      2 

      20 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 19 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 20 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020: 0 

Cieľ v danom školskom roku vychádza z vízie školy: 

• poskytovať rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a 

• pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so 

• osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom 

chovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia 

vzdelávacieho procesu školy 

čestné, morálne, charakterné, múdre - vzdelané, tvorivé, 

samostatné, pracovité, iniciatívne, šťastné - vyrovnané, zdravé deti.

múdrym, dobrým, aktívnym a 

• pripraviť deti na reálny pracovný i osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so 

• osobným príkladom a poradenstvom napomáhať transformácii školstva smerom  

chovy a vzdelávania a smerom k profesionalizácii v oblasti riadenia 

vyrovnané, zdravé deti. 
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Čiastkové ciele, plnené v šk. roku 2019/2020 

Rozvíjame: 

• motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju, emocionalitu, pozitívne 
prežívanie, pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci, 

k svetu, 

• prosociálne správanie, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi,

• spolupracovať s nimi, pomáhať im,

• poznávacie (kognitívne) schopnosti, schopnosti riešiť problémy, schopnosti orientovať sa v 
explózii informácií, rozumieť im a 

• vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam 
života, 

• tvorivosť, tvorivé schopnosti, tvorivé riešenie problémov,

• sebareguláciu, schopnosť prevziať zodpovednosť z

• spôsobilosti starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje i iných.

Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú: žiak 
- rodič partnermi, kde má každé dieťa právo vzdelávať 
možností a potrieb. Škola chce vzdelávať deti na tvorivé, zodpovedné, tolerantné, schopné 
otvorenej komunikácie, rozvíjať v nich ľudí schopných ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si 
svoje miesto v spoločnosti. Je to škola otvoren
prístupom vo vzdelávaní i riadení školy, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.

Vyučovací proces je zameraný najmä na:

• výchovu ku kultúre slova: rozvíjame čitateľské zručnosti, najmä čítanie s porozumením,

• rozvoj jazykových a komunikačných zručností: rozvíjame prezentačné zručnosti na 
vyučovaní, žiaci viac komunikujú v anglickom jazyku, žiaci prostredníctvom happeningov 
komunikujú s verejnosťou, práca s IKT je denne zaraďovaná do vyučovania pozitívne, 

• vnímanie seba i okolitého sveta 
k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť“ 

• kritické myslenie - vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, 
spracovávajú, riešia problémové úlohy. 
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Čiastkové ciele, plnené v šk. roku 2019/2020  

• motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju, emocionalitu, pozitívne 
prežívanie, pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci, 

• prosociálne správanie, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi,

• spolupracovať s nimi, pomáhať im, 

• poznávacie (kognitívne) schopnosti, schopnosti riešiť problémy, schopnosti orientovať sa v 
explózii informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať; schopnosti racionálne sa učiť,

• vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam 

• tvorivosť, tvorivé schopnosti, tvorivé riešenie problémov, 

• sebareguláciu, schopnosť prevziať zodpovednosť za seba, riadiť sám seba, ovládať sa,

• spôsobilosti starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje i iných. 

Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú: žiak 
rodič partnermi, kde má každé dieťa právo vzdelávať sa podľa svojich individuálnych 

možností a potrieb. Škola chce vzdelávať deti na tvorivé, zodpovedné, tolerantné, schopné 
otvorenej komunikácie, rozvíjať v nich ľudí schopných ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si 
svoje miesto v spoločnosti. Je to škola otvorená: otvorená novým informáciám, novým 
prístupom vo vzdelávaní i riadení školy, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti.

Vyučovací proces je zameraný najmä na: 

• výchovu ku kultúre slova: rozvíjame čitateľské zručnosti, najmä čítanie s porozumením,

rozvoj jazykových a komunikačných zručností: rozvíjame prezentačné zručnosti na 
vyučovaní, žiaci viac komunikujú v anglickom jazyku, žiaci prostredníctvom happeningov 
komunikujú s verejnosťou, práca s IKT je denne zaraďovaná do vyučovania pozitívne, 

manie seba i okolitého sveta - veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka 
k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť“ - preto si viac všímame pozitíva),

vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, 
spracovávajú, riešia problémové úlohy.  

• motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju, emocionalitu, pozitívne 
prežívanie, pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci,  

• prosociálne správanie, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, 

• poznávacie (kognitívne) schopnosti, schopnosti riešiť problémy, schopnosti orientovať sa v 
vedieť ich využívať; schopnosti racionálne sa učiť, 

• vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam 

a seba, riadiť sám seba, ovládať sa, 

Základnou filozofiou našej školy je vytvoriť príjemné a bezpečné miesto, kde sú: žiak - učiteľ 
sa podľa svojich individuálnych 

možností a potrieb. Škola chce vzdelávať deti na tvorivé, zodpovedné, tolerantné, schopné 
otvorenej komunikácie, rozvíjať v nich ľudí schopných ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si 

á: otvorená novým informáciám, novým 
prístupom vo vzdelávaní i riadení školy, rodičom, školskej komunite i širšej verejnosti. 

• výchovu ku kultúre slova: rozvíjame čitateľské zručnosti, najmä čítanie s porozumením, 

rozvoj jazykových a komunikačných zručností: rozvíjame prezentačné zručnosti na 
vyučovaní, žiaci viac komunikujú v anglickom jazyku, žiaci prostredníctvom happeningov 
komunikujú s verejnosťou, práca s IKT je denne zaraďovaná do vyučovania pozitívne,  

veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka 
preto si viac všímame pozitíva), 

vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, 
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Klasifikácia tried 

Trieda ANJ DOV ETV HUV MAT

1.F a a a a a 

1.G a a a a a 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli

1.F 10 10 0 

1.G 12 12 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka

1.F 10 601 66,78

1.G 12 445 40,45

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v %

Monitor SJL 0 0

Monitor MAT 0 0

Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 

Počet tried v ročníku 2 0 0 

ISCED1 2 0 0 

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet

ISCED 1 1.G ANJ 

  1.F ANJ 
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MAT NBV PVO SJL Spr TEV VYV 

a a a 1 a a 

a a a 1 a a 

Neprospeli Neklasifikovaní 
0 

0 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedlnené 
Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené

66,78 601 66,78 0 

40,45 445 40,45 0 

Výsledky externých meraní 

Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 
0 0 

0 0 

4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
0 0 0 0 0 0 2 

0 0 0 0 0 0 2 

Predmet Počet hodín v týždni 
 2 

 2 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 
0,00 

0,00 
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Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov

Prvého ročníka 2 22

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac.

TPP 4 

Znížený úväzok 2 

Na dohodu 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných

učiteľov   

vychovávateľov   

asistentov učiteľa   

    

spolu   

Vzdelávanie zamestnancov

Mgr. Paulína Ganaj, učiteľka 1.stupňa: školenie SFUMATO, školenie Comenia Script, 
školenie Hejného matematika pre 1. ročník

Mgr. Mária Fejerčáková, učiteľka 1. stupňa: školenie SFUMATO, školenie Comenia Script, 
školenie Hejného matematika pre 1. ročník

Bc. Martina Matiová, vychovávateľka: školenie Informatika s Emilom, školenie Technika 
hrou 

Mgr. Mária Biľová, riaditeľka: študijná cesta, Fínsko: Exploring the wonders of science and 
nature  
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Počet žiakov Počet individ. integrovaných 
22 2 

Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac.
0 4 

0 2 

0 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
2 2 

1 1 

2 2 

    

3 5 

Vzdelávanie zamestnancov 

Mgr. Paulína Ganaj, učiteľka 1.stupňa: školenie SFUMATO, školenie Comenia Script, 
matematika pre 1. ročník 

Mgr. Mária Fejerčáková, učiteľka 1. stupňa: školenie SFUMATO, školenie Comenia Script, 
školenie Hejného matematika pre 1. ročník 

Bc. Martina Matiová, vychovávateľka: školenie Informatika s Emilom, školenie Technika 

Mgr. Mária Biľová, riaditeľka: študijná cesta, Fínsko: Exploring the wonders of science and 

Počet úväzkov pedag. prac. 

Mgr. Paulína Ganaj, učiteľka 1.stupňa: školenie SFUMATO, školenie Comenia Script, 

Mgr. Mária Fejerčáková, učiteľka 1. stupňa: školenie SFUMATO, školenie Comenia Script, 

Bc. Martina Matiová, vychovávateľka: školenie Informatika s Emilom, školenie Technika 

Mgr. Mária Biľová, riaditeľka: študijná cesta, Fínsko: Exploring the wonders of science and 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola realizovala nasledovné aktivity do marcového vyhlásenia mimoriadnej situácie kvôli 
celosvetovej pandémii Covid-19

• Stretnutia prváčikov a ich rodičov pri rôznych príležitostiach: opekačka v Ekocentre 
SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, jesenné workshopy s rodičmi, Vianočná akadémia 
(vystúpenie pre rodičov a priateľov školy).

• Dni otvorených dverí pre rodičov budúcic

s ukážkovými hodinami matematiky.

Počas mimoriadnej situácie sa aktivity a komunikácia realizovali najmä v online priestore.

Kvôli viac ako dvojmesačnej prestávke v prezenčnom vyučovaní škola, v snahe pomôcť 
rodičom počas prázdnin po návrate do pracovného procesu a pomôcť deťom znovu sa na 
školu naladiť, realizovala počas letných prázdnin týždenný letný tábor a týždennú letnú školu:

• Letný školský tábor s Veveričkou: 6.

• Rozprávková jazda: 17.-21.8.2020

Projekty 

Realizované projekty: 

• Škola budúcnosti- projekt podporený Karpatskou nadáciou zameraný na vytvorenie 
podmienok vyučovacieho procesu v škole tak, aby bola rešpektovaná prirodzená potreba 
pohybu malých detí. Všetky aktivity projektu n
vyučovania a karanténnym opatreniam v období marec
podobne negatívne podmienená pandémiou a vyplývajúcimi opatreniami. 

• Učiteľ budúcnosti- projekt podporený Karpatskou nadáciou
zážitkového učenia technických a fyzikálnych javov a ich zapracovanie do bežných 
vyučovacích procesov v škole. Podobne ako v prípade predchádzajúceho projektu, neboli 
všetky aktivity projektu plne realizované kvôli prerušeniu vyučovani
opatreniam v období marec- jún 2020 a momentálne je ich realizácia taktiež obmedzená.

• Podpora zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia
informačnej gramotnosti, vďaka ktorému boli pre deti zakúpené tablet
informatiky s Emilom. 

• Praxou k zamestnanosti 2: poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie 
a prax u zamestnávateľa, podpora pracovného miesta z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola realizovala nasledovné aktivity do marcového vyhlásenia mimoriadnej situácie kvôli 
19:  

• Stretnutia prváčikov a ich rodičov pri rôznych príležitostiach: opekačka v Ekocentre 
SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, jesenné workshopy s rodičmi, Vianočná akadémia 
(vystúpenie pre rodičov a priateľov školy). 

• Dni otvorených dverí pre rodičov budúcich prváčikov v januári a februári spolu 

s ukážkovými hodinami matematiky. 

Počas mimoriadnej situácie sa aktivity a komunikácia realizovali najmä v online priestore.

Kvôli viac ako dvojmesačnej prestávke v prezenčnom vyučovaní škola, v snahe pomôcť 
počas prázdnin po návrate do pracovného procesu a pomôcť deťom znovu sa na 

školu naladiť, realizovala počas letných prázdnin týždenný letný tábor a týždennú letnú školu:

• Letný školský tábor s Veveričkou: 6.- 10.7.2020 

21.8.2020 

projekt podporený Karpatskou nadáciou zameraný na vytvorenie 
podmienok vyučovacieho procesu v škole tak, aby bola rešpektovaná prirodzená potreba 
pohybu malých detí. Všetky aktivity projektu neboli plne realizované kvôli prerušeniu 
vyučovania a karanténnym opatreniam v období marec- jún 2020. V súčasnosti je realizácia 
podobne negatívne podmienená pandémiou a vyplývajúcimi opatreniami.  

projekt podporený Karpatskou nadáciou zameraný na podporu 
zážitkového učenia technických a fyzikálnych javov a ich zapracovanie do bežných 
vyučovacích procesov v škole. Podobne ako v prípade predchádzajúceho projektu, neboli 
všetky aktivity projektu plne realizované kvôli prerušeniu vyučovania a karanténnym 

jún 2020 a momentálne je ich realizácia taktiež obmedzená.

• Podpora zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia
informačnej gramotnosti, vďaka ktorému boli pre deti zakúpené tablety a metodika výučby 

• Praxou k zamestnanosti 2: poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie 
a prax u zamestnávateľa, podpora pracovného miesta z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Škola realizovala nasledovné aktivity do marcového vyhlásenia mimoriadnej situácie kvôli 

• Stretnutia prváčikov a ich rodičov pri rôznych príležitostiach: opekačka v Ekocentre 
SOSNA v Družstevnej pri Hornáde, jesenné workshopy s rodičmi, Vianočná akadémia 

h prváčikov v januári a februári spolu  

Počas mimoriadnej situácie sa aktivity a komunikácia realizovali najmä v online priestore. 

Kvôli viac ako dvojmesačnej prestávke v prezenčnom vyučovaní škola, v snahe pomôcť 
počas prázdnin po návrate do pracovného procesu a pomôcť deťom znovu sa na 

školu naladiť, realizovala počas letných prázdnin týždenný letný tábor a týždennú letnú školu: 

projekt podporený Karpatskou nadáciou zameraný na vytvorenie 
podmienok vyučovacieho procesu v škole tak, aby bola rešpektovaná prirodzená potreba 

eboli plne realizované kvôli prerušeniu 
jún 2020. V súčasnosti je realizácia 

 

zameraný na podporu 
zážitkového učenia technických a fyzikálnych javov a ich zapracovanie do bežných 
vyučovacích procesov v škole. Podobne ako v prípade predchádzajúceho projektu, neboli 

a a karanténnym 
jún 2020 a momentálne je ich realizácia taktiež obmedzená. 

• Podpora zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia- podpora 
y a metodika výučby 

• Praxou k zamestnanosti 2: poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie 
a prax u zamestnávateľa, podpora pracovného miesta z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
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• Národný projekt Pomáhajúce 
Metodicko - poradenské centrum. 

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/20 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná kontrola.

Materiálno-technické podmienky

Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti sa realizuje v súlade so školským zákonom č. 
245/2008 Z.z., ako aj vyhláškou 320 /2008 Z.z. o základných školách. Každoročne sa 
schvaľuje na pedagogickej rade. Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu sú organizov

v súlade so školským vzdelávacím programom.

Škola sídli v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej, kde má na základe zmluvy 

v prenájme dve triedy a jeden kabinet. Jedna z tried je v ranných a v popoludňajších hodinách 
využívaná pre potreby Školského klubu detí. 

Organizácia dňa:  

Ranný školský klub fungoval od 7.00 hod. Popoludní bol otvorený od ukončenia vyučovania 
do 17.00 hod. Školské vyučovanie začína 8.10 ranným klubom.

Stravovanie bolo zabezpečené v ŠJ Základnej školy Park Angelinum. V mesiaci jún na 
základe rozhodnutia hlavného hygienika s ohľadom na hygienické opatrenia bolo stravovanie 
zabezpečené v priestoroch školy do

Pitný režim v rámci tried zabezpečuje triedna učiteľka, žiaci si zároveň nosia svoje vlasné 
fľaše s vodou. Škola je zapojená do projektu Ovocie do škôl, kde každý týždeň žiaci 
dostávajú ovocie alebo 100% ovocnú šťavu.

Triedy sú vybavené štandardným vybavením pre prvý stupeň. Všetky pomôcky pre deti 
zabezpečuje škola.  

V priestoroch prenajímateľa sa nachádza telocvičňa a vo vonkajšom areáli sa nachádza 
multifunkčné ihrisko. 

Škola využívala priestory Ťahanovskej záhrady a OZ SOSNA 
učebni minimálne raz za dva týždne. V rámci zážitkového vyučovania sa žiaci minimálne raz 
týždenne učia v exteriéri (v múzeu, divadle, parku, v prírode atď.).

Počas popoludňajšieho školského klubu (ŠKD) sa realizujú cyklické aktiv

• Arteterapia s CHAT Košice-

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

• Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II. - podpora inkluzívneho tímu, 
poradenské centrum.  

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/20 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná kontrola.

technické podmienky 

vzdelávacej činnosti sa realizuje v súlade so školským zákonom č. 
245/2008 Z.z., ako aj vyhláškou 320 /2008 Z.z. o základných školách. Každoročne sa 
schvaľuje na pedagogickej rade. Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu sú organizov

v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Škola sídli v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej, kde má na základe zmluvy 

v prenájme dve triedy a jeden kabinet. Jedna z tried je v ranných a v popoludňajších hodinách 
využívaná pre potreby Školského klubu detí.  

Ranný školský klub fungoval od 7.00 hod. Popoludní bol otvorený od ukončenia vyučovania 
d. Školské vyučovanie začína 8.10 ranným klubom. 

Stravovanie bolo zabezpečené v ŠJ Základnej školy Park Angelinum. V mesiaci jún na 
základe rozhodnutia hlavného hygienika s ohľadom na hygienické opatrenia bolo stravovanie 
zabezpečené v priestoroch školy donáškou z ŠJ Park Angelinum. 

Pitný režim v rámci tried zabezpečuje triedna učiteľka, žiaci si zároveň nosia svoje vlasné 
fľaše s vodou. Škola je zapojená do projektu Ovocie do škôl, kde každý týždeň žiaci 
dostávajú ovocie alebo 100% ovocnú šťavu. 

vybavené štandardným vybavením pre prvý stupeň. Všetky pomôcky pre deti 

V priestoroch prenajímateľa sa nachádza telocvičňa a vo vonkajšom areáli sa nachádza 

Škola využívala priestory Ťahanovskej záhrady a OZ SOSNA na vyučovanie v prírodnej 
učebni minimálne raz za dva týždne. V rámci zážitkového vyučovania sa žiaci minimálne raz 
týždenne učia v exteriéri (v múzeu, divadle, parku, v prírode atď.). 

Počas popoludňajšieho školského klubu (ŠKD) sa realizujú cyklické aktivity:

- Lindou van Dalen v piatky, minimálne raz za tri týždne.

podpora inkluzívneho tímu, 

V školskom roku 2019/20 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná kontrola. 

vzdelávacej činnosti sa realizuje v súlade so školským zákonom č. 
245/2008 Z.z., ako aj vyhláškou 320 /2008 Z.z. o základných školách. Každoročne sa 
schvaľuje na pedagogickej rade. Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu sú organizované  

Škola sídli v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej, kde má na základe zmluvy  

v prenájme dve triedy a jeden kabinet. Jedna z tried je v ranných a v popoludňajších hodinách 

Ranný školský klub fungoval od 7.00 hod. Popoludní bol otvorený od ukončenia vyučovania 

Stravovanie bolo zabezpečené v ŠJ Základnej školy Park Angelinum. V mesiaci jún na 
základe rozhodnutia hlavného hygienika s ohľadom na hygienické opatrenia bolo stravovanie 

Pitný režim v rámci tried zabezpečuje triedna učiteľka, žiaci si zároveň nosia svoje vlasné 
fľaše s vodou. Škola je zapojená do projektu Ovocie do škôl, kde každý týždeň žiaci 

vybavené štandardným vybavením pre prvý stupeň. Všetky pomôcky pre deti 

V priestoroch prenajímateľa sa nachádza telocvičňa a vo vonkajšom areáli sa nachádza 

na vyučovanie v prírodnej 
učebni minimálne raz za dva týždne. V rámci zážitkového vyučovania sa žiaci minimálne raz 

ity: 

Lindou van Dalen v piatky, minimálne raz za tri týždne. 
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• Technika hrou s Martinou Matiovou raz týždenne.

• Kreatívny Amadeus s Romanom Sorgerom dvakrát týždenne.

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne financovanie: 59 016 Eur

Mesto Košice: 8 024 Eur 

Asistent učiteľa: 9 459 Eur 

Letná škola: 800 Eur 

Podpora stravovacích návykov u žiakov: 2 976 Eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Školské poplatky: 29 800 Eur 

Zápisné: 6 100 Eur 

Školský klub detí: 5 460 Eur 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy 

vzdelávacie poukazy: 607,80 Eur

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

Metodicko-poradenské centrum: 2 596,11 Eur

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

Nadácia Volkswagen: 700 Eur

Karpatská nadácia: 944 Eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Nie sú. 

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

• Technika hrou s Martinou Matiovou raz týždenne. 

• Kreatívny Amadeus s Romanom Sorgerom dvakrát týždenne. 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne financovanie: 59 016 Eur 

Podpora stravovacích návykov u žiakov: 2 976 Eur 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  

vzdelávacie poukazy: 607,80 Eur 

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

poradenské centrum: 2 596,11 Eur 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 1 764,36 Eur 

Nadácia Volkswagen: 700 Eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

zabezpečením školy od 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
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Plnenie stanoveného cieľa

Celkovo je prvý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Podarilo sa spustiť
školy, deti vzdelávať a pracovať s nimi podľa očakávaní, začať postupne budovať filozofiu 
školy pretavenú najmä do vyučovacích a vzdelávacích metód a zabezpečiť plnohodnotný 
rozvojový program aj mimo vyučovania. 

Úspechy a nedostatky 

Úspechy: 

Na základe priebežného hodnotenia dosahovania stanovených čiastkových a celkových cieľov 
je prvý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Medzi hlavné indikátory hodnotenia 
úspechu/ neúspechu patria nasledovné:

• Záujem rodičov o zápis detí bol primeran
záujem o zápis budúcich prvákov prekonal očakávania. Z rodičov zapísaných detí žiadny 
počas roka nepožiadal o prestup dieťaťa do inej školy, naopak, ku koncu školského roka sa 
prihlásili rodičia z iných škôl s

• Pri práci a formovaní učiteľov sa ukazuje, že naplánované výchovno
v praxi realizovateľné a ich výstup je podľa očakávaní, t.j. formujú tie vlastnosti detí, ktoré 
chce škola rozvíjať. Darí sa aj nast
klube detí. Dištančné vzdelávanie zvládli deti bez problémov. Upevňovanie a precvičovanie 
učiva prebiehalo aj počas prázdnin v letnej škole a v letnom tábore.

• Škola buduje svoj inkluzívny
deti s vážnejšími špeciálnymi problémami, čo má dopad aj na ostatné deti v kolektíve.

• Škola buduje svoj komunitný charakter: do vyučovanieho procesu vyhľadáva a vťahuje ľudí 
„zvonku“, odborníkov aj inak zaujímavých pre deti, nadväzuje partnerstvá s organizáciami 
mimo školského prostredia, žiaci školy vychádzajú mimo školu. Darí sa budovať partnerstvo 
s Centrom včasnej intervencie dôležité najmä (no nielen) pre inklúziu detí so ŠVVP. 

• Komunikácia a spolupráca s rodičmi sa rozvíja podľa očakávaní: komunikácia je intenzívna 
a pracuje sa na jej efektívnosti. Rodičia žiakov sú informovaní aj o iných ako vzdelávacích 
potrebách školy a dobre reagujú na výzvy pomoci alebo konzultácie. 

• Vzťahy pracovného kolektívu sú veľmi dobré a otvorené spätnej väzbe.

• Škole sa podarilo získať podporu z viacerých grantových alebo podporných programov 
nadácií a firiem a viac-menej neprestajne pracuje na príprave projektových zámerov. 

 

 

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

Plnenie stanoveného cieľa 

Celkovo je prvý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Podarilo sa spustiť
školy, deti vzdelávať a pracovať s nimi podľa očakávaní, začať postupne budovať filozofiu 
školy pretavenú najmä do vyučovacích a vzdelávacích metód a zabezpečiť plnohodnotný 
rozvojový program aj mimo vyučovania.  

Na základe priebežného hodnotenia dosahovania stanovených čiastkových a celkových cieľov 
je prvý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Medzi hlavné indikátory hodnotenia 
úspechu/ neúspechu patria nasledovné: 

• Záujem rodičov o zápis detí bol primeraný situácii (úplný začiatok fungovania školy) a 
záujem o zápis budúcich prvákov prekonal očakávania. Z rodičov zapísaných detí žiadny 
počas roka nepožiadal o prestup dieťaťa do inej školy, naopak, ku koncu školského roka sa 
prihlásili rodičia z iných škôl so žiadosťou o prestup druhákov.  

• Pri práci a formovaní učiteľov sa ukazuje, že naplánované výchovno-vzdelávacie metódy sú 
v praxi realizovateľné a ich výstup je podľa očakávaní, t.j. formujú tie vlastnosti detí, ktoré 
chce škola rozvíjať. Darí sa aj nastavovať rozvojový a pestrý program pre deti v Školskom 
klube detí. Dištančné vzdelávanie zvládli deti bez problémov. Upevňovanie a precvičovanie 
učiva prebiehalo aj počas prázdnin v letnej škole a v letnom tábore. 

• Škola buduje svoj inkluzívny charakter: nie síce celkom jednoducho, ale darí sa začleňovať 
deti s vážnejšími špeciálnymi problémami, čo má dopad aj na ostatné deti v kolektíve.

• Škola buduje svoj komunitný charakter: do vyučovanieho procesu vyhľadáva a vťahuje ľudí 
kov aj inak zaujímavých pre deti, nadväzuje partnerstvá s organizáciami 

mimo školského prostredia, žiaci školy vychádzajú mimo školu. Darí sa budovať partnerstvo 
s Centrom včasnej intervencie dôležité najmä (no nielen) pre inklúziu detí so ŠVVP. 

ácia a spolupráca s rodičmi sa rozvíja podľa očakávaní: komunikácia je intenzívna 
a pracuje sa na jej efektívnosti. Rodičia žiakov sú informovaní aj o iných ako vzdelávacích 
potrebách školy a dobre reagujú na výzvy pomoci alebo konzultácie.  

vného kolektívu sú veľmi dobré a otvorené spätnej väzbe. 

• Škole sa podarilo získať podporu z viacerých grantových alebo podporných programov 
menej neprestajne pracuje na príprave projektových zámerov. 

Celkovo je prvý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Podarilo sa spustiť prevádzku 
školy, deti vzdelávať a pracovať s nimi podľa očakávaní, začať postupne budovať filozofiu 
školy pretavenú najmä do vyučovacích a vzdelávacích metód a zabezpečiť plnohodnotný 

Na základe priebežného hodnotenia dosahovania stanovených čiastkových a celkových cieľov 
je prvý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Medzi hlavné indikátory hodnotenia 

ý situácii (úplný začiatok fungovania školy) a 
záujem o zápis budúcich prvákov prekonal očakávania. Z rodičov zapísaných detí žiadny 
počas roka nepožiadal o prestup dieťaťa do inej školy, naopak, ku koncu školského roka sa 

vzdelávacie metódy sú 
v praxi realizovateľné a ich výstup je podľa očakávaní, t.j. formujú tie vlastnosti detí, ktoré 

avovať rozvojový a pestrý program pre deti v Školskom 
klube detí. Dištančné vzdelávanie zvládli deti bez problémov. Upevňovanie a precvičovanie 

charakter: nie síce celkom jednoducho, ale darí sa začleňovať 
deti s vážnejšími špeciálnymi problémami, čo má dopad aj na ostatné deti v kolektíve. 

• Škola buduje svoj komunitný charakter: do vyučovanieho procesu vyhľadáva a vťahuje ľudí 
kov aj inak zaujímavých pre deti, nadväzuje partnerstvá s organizáciami 

mimo školského prostredia, žiaci školy vychádzajú mimo školu. Darí sa budovať partnerstvo 
s Centrom včasnej intervencie dôležité najmä (no nielen) pre inklúziu detí so ŠVVP.  

ácia a spolupráca s rodičmi sa rozvíja podľa očakávaní: komunikácia je intenzívna 
a pracuje sa na jej efektívnosti. Rodičia žiakov sú informovaní aj o iných ako vzdelávacích 

• Škole sa podarilo získať podporu z viacerých grantových alebo podporných programov 
menej neprestajne pracuje na príprave projektových zámerov.  
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Nedostatky: 

Hlavné výzvy, s ktorými škola bojuje, sú

• Zabezpečenie stravovania: vzhľadom na to, že v prenajatých priestoroch SPŠS nie je školská 
jedáleň, je zabezpečenie stravovania externé. Aj kvôli pandémii Covid
pristupovať k viacerých zmenám poskytovateľov stravov
strategického riešenia. 

• Personálne zabezpečenie aktivít nad rámec vyučovania, resp. aj v rámci vyučovania z 
prípade potreby zástupu, je niekedy komplikované, vzhľadom na malú personálnu základňu.

• Je dôležité ďalej nastavovať plánovacie procesy v škole a dopracovávať finančnú stratégiu 
udržateľnosti a rozvoja školy, a intenzívnejšie budovať jej komunitný charakter.

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí

Klub Felix 1 21

Kreatívny Amadeus 21

Arteterapia 21

Flauta 16

Atletická prípravka 12

Spolupráca školy s rodičmi

S rodičmi prvákov komunikujú triedne 
aj individuálne a častejšie. Každý piatok posielajú mailom reporty o priebehu týždňa, 
prebranom učive a aktivitách, ktoré boli zrealizované počas týždňa. Riaditeľka, resp. vedenie 
školy poskytuje konzultácie rodičom podľa potreby, ústne aj písomne, osobne aj telefonicky.

Rodičia majú zastúpenie v Rade školy. Z piatich členov Rady si rodičia zvolili dvoch 
zástupcov.  

Počas školského roka sa podľa možností uskutočňovali spoločné aktivity s rodičmi (aj starým
rodičmi), ako opekačka- stretnutie v Ekocentre SOSNA, FamilyGym stretnutie v Ťahanovskej 
záhrade, jesenné rodinné dielne Dobroslava s prezentáciou Hejného matematiky, Vianočná 
akadémia s prezentáciou detských vystúpení. 

Rodičia každého žiaka/žiačky priamo individuálne spolupracujú s učiteľmi pri príprave 
individualizovaného plánu každého žiaka, ktorý sa následne, v spolupráci s rodičmi, počas 
roka napĺňa.  

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

torými škola bojuje, sú 

• Zabezpečenie stravovania: vzhľadom na to, že v prenajatých priestoroch SPŠS nie je školská 
jedáleň, je zabezpečenie stravovania externé. Aj kvôli pandémii Covid-19 musela škola 
pristupovať k viacerých zmenám poskytovateľov stravovania. Pracuje sa na nastavení 

• Personálne zabezpečenie aktivít nad rámec vyučovania, resp. aj v rámci vyučovania z 
prípade potreby zástupu, je niekedy komplikované, vzhľadom na malú personálnu základňu.

ať plánovacie procesy v škole a dopracovávať finančnú stratégiu 
udržateľnosti a rozvoja školy, a intenzívnejšie budovať jej komunitný charakter.

Počet detí Počet skupín Vedúci 
21 1 Bc. Martina Matiová

21 1 Mgr. Roman Sorger 

21 2 Linda van Dalen 

16 2 Mgr. Mária Fejerčáková

12 1 Mgr. Matúš Lajčák 

Spolupráca školy s rodičmi 

S rodičmi prvákov komunikujú triedne učiteľky skupinovo na týždennej báze, podľa potreby 
aj individuálne a častejšie. Každý piatok posielajú mailom reporty o priebehu týždňa, 
prebranom učive a aktivitách, ktoré boli zrealizované počas týždňa. Riaditeľka, resp. vedenie 

cie rodičom podľa potreby, ústne aj písomne, osobne aj telefonicky.

Rodičia majú zastúpenie v Rade školy. Z piatich členov Rady si rodičia zvolili dvoch 

Počas školského roka sa podľa možností uskutočňovali spoločné aktivity s rodičmi (aj starým
stretnutie v Ekocentre SOSNA, FamilyGym stretnutie v Ťahanovskej 

záhrade, jesenné rodinné dielne Dobroslava s prezentáciou Hejného matematiky, Vianočná 
akadémia s prezentáciou detských vystúpení.  

Rodičia každého žiaka/žiačky priamo individuálne spolupracujú s učiteľmi pri príprave 
individualizovaného plánu každého žiaka, ktorý sa následne, v spolupráci s rodičmi, počas 

• Zabezpečenie stravovania: vzhľadom na to, že v prenajatých priestoroch SPŠS nie je školská 
19 musela škola 

ania. Pracuje sa na nastavení 

• Personálne zabezpečenie aktivít nad rámec vyučovania, resp. aj v rámci vyučovania z 
prípade potreby zástupu, je niekedy komplikované, vzhľadom na malú personálnu základňu. 

ať plánovacie procesy v škole a dopracovávať finančnú stratégiu 
udržateľnosti a rozvoja školy, a intenzívnejšie budovať jej komunitný charakter. 

Bc. Martina Matiová 

 

Mgr. Mária Fejerčáková 

 

učiteľky skupinovo na týždennej báze, podľa potreby 
aj individuálne a častejšie. Každý piatok posielajú mailom reporty o priebehu týždňa, 
prebranom učive a aktivitách, ktoré boli zrealizované počas týždňa. Riaditeľka, resp. vedenie 

cie rodičom podľa potreby, ústne aj písomne, osobne aj telefonicky. 

Rodičia majú zastúpenie v Rade školy. Z piatich členov Rady si rodičia zvolili dvoch 

Počas školského roka sa podľa možností uskutočňovali spoločné aktivity s rodičmi (aj starými 
stretnutie v Ekocentre SOSNA, FamilyGym stretnutie v Ťahanovskej 

záhrade, jesenné rodinné dielne Dobroslava s prezentáciou Hejného matematiky, Vianočná 

Rodičia každého žiaka/žiačky priamo individuálne spolupracujú s učiteľmi pri príprave 
individualizovaného plánu každého žiaka, ktorý sa následne, v spolupráci s rodičmi, počas 
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Rodičia zároveň škole aj pomáhajú škole a sú vťahovaní, podľa vlas
budovania tak, aby sa postupne tvoril jej komunitný charakter a pocit spoluvlastníctva na 
spoločnom diele.  

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Školský rok 2019/2020 bol špecifický prerušením vyučovania dňa 16.3.2020 z dôvodu 
pandémie ochorenia COVID-19. Stanovené úlohy pre jednotlivé predmety boli do 16. 3. 
2020, do prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie ochorenia COVID

Od 16. marca 2020 do 1. júna 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou, v mesiaci jún 
prezenčným spôsobom, a to v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu.

Organizácia vzdelávania: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu 

a organizácii vzdelávania žiakov zák
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou bol aj materiál Štátneho 
pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 
vyučovania v školách. 

V obsahu vzdelávania sa vymedzili:

Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

• Jazyk a komunikácia = SJL,ANJ

• Matematika a práca s informáciami = MAT,

• Človek a príroda = PVO 

Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

• Človek a hodnoty = ETV, NB

• Umenie a kultúra = HUV, VYV

• Zdravie a pohyb = TSV 

Dištančné vyučovanie prebiehalo podľa upravených rozvrhov pre jednotlivé triedy. Žiaci 
pracovali v skupinách, niektoré hodiny mali spoločné. V rámci dištančného vyučovania 
využívali online vyučovanie prostredníctvom ZOOM platformy (v celkových aj menších 
skupinách), písomné zadávanie úloh a projektov a telefonické konzultácie a rozhovory. 
Prístup k internetu mali všetci žiaci.

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

Rodičia zároveň škole aj pomáhajú škole a sú vťahovaní, podľa vlastného záujmu, do jej 
budovania tak, aby sa postupne tvoril jej komunitný charakter a pocit spoluvlastníctva na 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Školský rok 2019/2020 bol špecifický prerušením vyučovania dňa 16.3.2020 z dôvodu 
19. Stanovené úlohy pre jednotlivé predmety boli do 16. 3. 

2020, do prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, splnené. 

Od 16. marca 2020 do 1. júna 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou, v mesiaci jún 
ôsobom, a to v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu 

a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou bol aj materiál Štátneho 
pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 

delávania sa vymedzili: 

Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

• Jazyk a komunikácia = SJL,ANJ 

• Matematika a práca s informáciami = MAT, 

Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

• Človek a hodnoty = ETV, NBV 

• Umenie a kultúra = HUV, VYV 

Dištančné vyučovanie prebiehalo podľa upravených rozvrhov pre jednotlivé triedy. Žiaci 
pracovali v skupinách, niektoré hodiny mali spoločné. V rámci dištančného vyučovania 

prostredníctvom ZOOM platformy (v celkových aj menších 
skupinách), písomné zadávanie úloh a projektov a telefonické konzultácie a rozhovory. 
Prístup k internetu mali všetci žiaci. 

tného záujmu, do jej 
budovania tak, aby sa postupne tvoril jej komunitný charakter a pocit spoluvlastníctva na 

Školský rok 2019/2020 bol špecifický prerušením vyučovania dňa 16.3.2020 z dôvodu 
19. Stanovené úlohy pre jednotlivé predmety boli do 16. 3. 

19, splnené.  

Od 16. marca 2020 do 1. júna 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou, v mesiaci jún 
ôsobom, a to v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu  

ladných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou bol aj materiál Štátneho 
pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 

Dištančné vyučovanie prebiehalo podľa upravených rozvrhov pre jednotlivé triedy. Žiaci 
pracovali v skupinách, niektoré hodiny mali spoločné. V rámci dištančného vyučovania 

prostredníctvom ZOOM platformy (v celkových aj menších 
skupinách), písomné zadávanie úloh a projektov a telefonické konzultácie a rozhovory. 
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V rámci ŠKD dostávali videá s načítanými rozprávkami aj s postupmi na výrobu
predmetov alebo realizáciu pokusov. Vychovávateľka a asistenti učiteľa plnili požiadavky, 
ktoré priebežne vznikali počas online vzdelávania.

Od 1. júna 2020 sa zmenila dištančná forma vyučovania na prezenčnú, a to podľa upraveného 
rozvrhu hodín.  

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.6.2020 sa riadila Metodickým 
odporúčaním č.2/2020. 

• upravil sa obsah a forma vzdelávania tak, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam 
nielen pre rozvoj vedomostí, zručností ale aj ich ďalších kompetencií, 
kamarátskych vzťahov, 

• podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 
sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo,

• podľa možností a počasia sme výučbu realizovali aj vo vonkajších, pre každú skupinu zvlášť 
vyčlenených priestoroch, 

• všetky metódy, spôsoby hodnotenia smerovali k pozitívnej motivácii žiaka učiť sa inak, čo 
napomáhalo sebadisciplíne žiakov a ich sebahodn

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa od 15. júna 2020 realizovala podľa 
Rozhodnutia č.2020/12614:1-A2110 a dokumentu Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roku 2019/2020 /MŠVVaŠ
SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR:

Ochranné opatrenia boli v súlade s usmerneniami z MŠVVaŠ SR a Úradu verejného 
zdravotníctva SR. 

Hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov

O spôsoboch hodnotenia rozhodla riaditeľka školy po prerokovaní na online porade dňa 

23. apríla 2020 na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020. Usmernenie vydal Štátny pedagogický ústav dňa 6.4.2020.

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách pred vydaním usmernenia 
realizovalo do 6.4.2020 formou slovného hodnotenia.

Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

V rámci ŠKD dostávali videá s načítanými rozprávkami aj s postupmi na výrobu
predmetov alebo realizáciu pokusov. Vychovávateľka a asistenti učiteľa plnili požiadavky, 
ktoré priebežne vznikali počas online vzdelávania. 

Od 1. júna 2020 sa zmenila dištančná forma vyučovania na prezenčnú, a to podľa upraveného 

vzdelávacieho procesu od 1.6.2020 sa riadila Metodickým 

• upravil sa obsah a forma vzdelávania tak, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam 
nielen pre rozvoj vedomostí, zručností ale aj ich ďalších kompetencií, znovunadviazenie 

• podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 
sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo, 

podľa možností a počasia sme výučbu realizovali aj vo vonkajších, pre každú skupinu zvlášť 

• všetky metódy, spôsoby hodnotenia smerovali k pozitívnej motivácii žiaka učiť sa inak, čo 
napomáhalo sebadisciplíne žiakov a ich sebahodnoteniu, 

vzdelávacieho procesu sa od 15. júna 2020 realizovala podľa 
A2110 a dokumentu Organizácia a podmienky výchovy 

a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roku 2019/2020 /MŠVVaŠ
SR v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR: 

Ochranné opatrenia boli v súlade s usmerneniami z MŠVVaŠ SR a Úradu verejného 

vyučovacích výsledkov 

O spôsoboch hodnotenia rozhodla riaditeľka školy po prerokovaní na online porade dňa 

23. apríla 2020 na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

20. Usmernenie vydal Štátny pedagogický ústav dňa 6.4.2020. 

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách pred vydaním usmernenia 
realizovalo do 6.4.2020 formou slovného hodnotenia. 

Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie 

V rámci ŠKD dostávali videá s načítanými rozprávkami aj s postupmi na výrobu rôznych 
predmetov alebo realizáciu pokusov. Vychovávateľka a asistenti učiteľa plnili požiadavky, 

Od 1. júna 2020 sa zmenila dištančná forma vyučovania na prezenčnú, a to podľa upraveného 

vzdelávacieho procesu od 1.6.2020 sa riadila Metodickým 

• upravil sa obsah a forma vzdelávania tak, aby prítomnosť žiakov v škole mala význam 
znovunadviazenie 

• podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

podľa možností a počasia sme výučbu realizovali aj vo vonkajších, pre každú skupinu zvlášť 

• všetky metódy, spôsoby hodnotenia smerovali k pozitívnej motivácii žiaka učiť sa inak, čo 

vzdelávacieho procesu sa od 15. júna 2020 realizovala podľa 
A2110 a dokumentu Organizácia a podmienky výchovy  

a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roku 2019/2020 /MŠVVaŠ 

Ochranné opatrenia boli v súlade s usmerneniami z MŠVVaŠ SR a Úradu verejného 

O spôsoboch hodnotenia rozhodla riaditeľka školy po prerokovaní na online porade dňa  

23. apríla 2020 na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách pred vydaním usmernenia 
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Žiaci boli hodnotení na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. apríla 
2020. 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

• zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 
podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, aktuálnu rodinnú situáciu,

• sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

• akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Zásady hodnotenia: 

• Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby (odporúčaní, korekcie 
chýb), poskytovanej žiakom počas učenia sa.

• Má motivačnú a aktivizujúci funkciu.

• Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti 
a individuálne podmienky na domácu prípravu a aktuálnu rodinnú situáciu počas prerušeného 
vyučovania v školách. 

Záverečné hodnotenie sa realizovalo v 1. ročníku formou slovného hodnotenia.

Hodnotenie žiakov so ŠVVP: pri priebežnom hodnotení v čase mimoriadnej situácie 

a hodnotení na konci školského roka sme postupovali s prihliadnutím na individuálne 
možnosti žiaka. 

Záver 

Celkovo hodnotím prvý školský rok Súkromnej základnej školy ako úspešný. Podarilo sa 
spustiť prevádzku školy, deti vzdelávať a pracovať s nimi podľa očakávaní, začať postupne 
budovať filozofiu školy pretavenú najmä do vyučovacích a vzdelávacích metód a zabezpeči
plnohodnotný rozvojový program aj mimo vyučovania. Aj v čase pandemickej situácie a z nej 
vyplývajúceho mimoriadneho stavu a dlhodobej všeobecnej karantény škola primerane 
fungovala, kontakty s deťmi boli zachované a dištančné vyučovanie spustené. Prezen
vyučovanie sa reštartovalo hneď, ako to bolo možné. Výsledky prvého roka vedia byť 
základom na ďalšie kroky smerujúce k dlhodobej udržateľnosti školy v jej naplánovanej 
podobe. 

Vypracoval: Mária Biľová 

V Košiciach, 27. augusta 2020

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
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a hodnotení na konci školského roka sme postupovali s prihliadnutím na individuálne 

o hodnotím prvý školský rok Súkromnej základnej školy ako úspešný. Podarilo sa 
spustiť prevádzku školy, deti vzdelávať a pracovať s nimi podľa očakávaní, začať postupne 
budovať filozofiu školy pretavenú najmä do vyučovacích a vzdelávacích metód a zabezpečiť 
plnohodnotný rozvojový program aj mimo vyučovania. Aj v čase pandemickej situácie a z nej 
vyplývajúceho mimoriadneho stavu a dlhodobej všeobecnej karantény škola primerane 
fungovala, kontakty s deťmi boli zachované a dištančné vyučovanie spustené. Prezenčné 
vyučovanie sa reštartovalo hneď, ako to bolo možné. Výsledky prvého roka vedia byť 
základom na ďalšie kroky smerujúce k dlhodobej udržateľnosti školy v jej naplánovanej 
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Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2.9.20

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy dňa 28.10.2020 schválila Správu o výchovno
a podmienkach za školský rok 2019/2020.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy OZ Škola po novom na svojom zasadnutí 29.10.2020 schválil Správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. 

 

  
Súkromná základná škola 

Komenského 2, Košice 
 

pedagogickej rade dňa: 2.9.2020 

Rada školy dňa 28.10.2020 schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2019/2020. 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Zriaďovateľ školy OZ Škola po novom na svojom zasadnutí 29.10.2020 schválil Správu o 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020. 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

Zriaďovateľ školy OZ Škola po novom na svojom zasadnutí 29.10.2020 schválil Správu o 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.  


