
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice
Adresa školy Bernolákova 18, 040 11 Košice
Telefón +421 0556422446
E-mail cackova.maria@zscamke.sk
WWW stránka zscamke.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, meno Telefón e-mail
Riaditeľka PaedDr. Mária Čačková 055/6422446 cackova.maria@zscamke.sk
ZRŠ PaedDr. Katarína Zentková 055/6422491 zentkova.katarina@zscamke.sk
ZRŠ Ing. Terézia Hrebeňárová 055/6422491 hrebenarova.terezia@zscamke.sk
Ekonómka Ing. Marcela Ďurianová 055/6422491 durianova.marcela@zscamke.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Ing. Marcela Ďurianová durianova.marcela@zscamke.sk
pedagogickí zamestnanci Mgr. Marianna Križalkovičová krizalkovicova.marianna@zscamke.sk
 Mgr.Jurašeková Monika jurasekova.monika@zscamke.sk
   
ostatní zamestnanci Ing. Marcela Ďurianová durianova.marcela@zscamke.sk
   
zástupcovia rodičov Ing. Ivan Jiříček jiricek.ivan33@gmail.com
 Ing. Hakulin Martin hakulin.martin@datakomp.sk
 Mgr. Hertelý Karol hertely.karol@gmail.com
 Mgr. Magdová Mariana kronospan@centrum.sk
   
zástupca zriaďovateľa Mgr.Barna František franciscus85@gmail.com
 Mgr. Miroslav Jacko jacko@abuke.sk
 RNDr.Bariová Adriana adriana.bariova@gmail.com
 Ing.Otília Šeligová ekonselkosice@gmail.com.sk

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi



Názov Košická arcidiecéza
Sídlo Hlavná 28, Košice
Telefón 055/6828120
E-mail scholabu@sbuke.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

V školskom roku 2020/2021 pôsobila Rada školy ako poradný samosprávny orgán ZŠ sv. Cyrila a Metoda. RŠ
vyjadrovala a presadzovala verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších
zamestnancov školy v blasti výchovy a vzdelávania. Plnila tiež úlohu verejnej kontroly, posudzovala a
vyjadrovala sa k činnosti školy, tak ako jej to vyplýva z legislatívy a štatútu rady školy. V školskom roku
2020/2021 došlo k voľbe novej rady školy. Ustanovujúca schôdza RŠ sa uskutočnila 1.12.2020. RŠ má 11
členov a jej členovia sa riadne zúčastňovali na plánovaných zasadnutiach. Vzhľadom na epidemoilofickú
situáciu spojenú so šírením infekčného ochorenia Covid 19 a v zmysle odporúčaní zriaďovaťeľa sa plánované
zasanutie v marci 2021 nahradilo hlasovaním "per rollam" prostredníctvom elektroickej pošty.

Na škole pracuje MZ prvého stupňa a Predmetové komisie na druhom stupni a MZ ŠKD. Stretnutia poradných
orgánov sú plánované štyri krát do roka, alebo podľa potreby. Z každého stretnutia je vyhotovená zápisnica.
V MZ, PK sa plánovane prejednávajú podstatné výchovno vzdelávacie ativity, školské a mimoškolské
predmetové súťaže, spôsob hodnotenia, motivácie žiakov, spolupráca s rodičmi a výchovné problémy.
Delegovaním povinností na členov PK a MZ dochádza k hlbšej analýze výchovnovzdelávacieho procesu a
možnosti promptne reagovať na vzniknuté situácie. Činnosť PK a MZ nie je formálna,ale pomáha pri
zvyšovaní kvallity výchovnovzdelávacieho procesu.Prejavilo sa to hlavne pri plynulom prechode na dištančné
vzdelávanie našich žiakov v období počas epidémie Covid 19.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy v šk. roku 2020/2021 bol 676, žiaci boli rozdelení do 29 tried a počet oddelení ŠKD bol10.
Na prvom stupni bolo 15 tried a v nich 345 žiakov z toho 162 chlapcov a 183 dievčat. Na druhom stupni bolo
14 tried a v nich 153 chlapcov a 178 dievčat. Dvaja žiaci boli oslobodení od predmetu telesná výchova a
šport. Plnenie školskej dochádzky v zahraničí absolvovalo 13 žiakov. Počet žiakov so ŠVVP bol 47, z toho 21
žiakov postupovalo podľa individuálneho vzdelávacieho programu. O žiakov so ŠVVP sa staral profesionálny
tím piatich asistentov a špeciálny pedagóg. V desiatich oddeleniach ŠKD sa poobedňajších aktivít
zúčastňovalo 290 žiakov.

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 4 3 4 4 3 3 3 3 2 29
počet žiakov 84 75 92 94 69 88 63 63 48 676
z toho v ŠKD 81 68 78 64 1     292

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný
pomer

Počet pedag.
prac.

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

TPP 45 6 42,22 5,6
DPP 15 6 12,09 5,67
Znížený 14 2 8,31 1,27



úväzok
ZPS 0 1 0 0,67
Na dohodu 0 0 0 0

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 44 44
vychovávateľov 0 10 10
asistentov učiteľa 0 5 5
školský špec. pedag. 0 1 1
spolu 0 60 60

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
6, 7, 8, 9 ročník občianska náuka 1
7.A, 7.C nemecký jazyk 2
5. 6. 8.ročník technika 1
7.A informatika 1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže okr. kolo kraj. kolo národ. kolo
Hviezdoslavov Kubín 5 4 4
Literárne Košice J. Štiavnického   7
Matematická olympiáda 4 1  
Pytagoriáda 2   
Matematický expres   4
Fyzikálna olympiáda 1   
Chemická olympiáda 1 1  
Biologická olympiáda 9 4 1
Geogragická olympiáda 1   
Dejepisná olympiáda 2   
Biblická olympiáda 3   
Olympiáda v ANJ 1 1  
Vesmír očami detí 1   
Atomat 5   1
Atomat 4   1
Máš problém?   1

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Tento školský rok bol mimoriadny, čo sa týka organizácie a priebehu vzdelávania i aktivít. Vyučovací proces
bol vystavený mimoriadnym podmienkam, s ktorými nikto nerátal a ktorý priniesol mnohé výzvy vo vzťahu k



žiakom, rodičom a pedagógom. Vyžadoval rozhodnutia na zmenu a udržanie edukačného procesu. Pracovali
sme podľa plánu, ktorý bol, samozrejme, aktuálne upravovaný podľa vyhlášok, rozhodnutí, odporúčaní a
usmernení MŠ SR a RÚVZ. Aj napriek vzniknutej situácii sa zrealizovali mnohé súťaže a výzvy.Aktivity a
prezentácia školy na verejnosti sa presunuli do online priestoru.

ZŠ vydáva školský časopis Ratolesť 3 krát ročne. Každoročne je časopis Ratolesť ocenený v súťaži školských
časopisov mesta Košice - Sklenený Centruško. Časopis je nástroj propagácie a je zdrojom základných
informácií o dianí v škole. V čase pandémie sa žiaci v rámci dištančných hodín slovenského jazyka a literatúry
zapojili do literárnej výzvy „Ako COVID-19 ovplyvnil môj život“. Písali básne, modlitby a úvahy na túto tému. Z
týchto ich príspevkov bola vydaná zbierka „ Každý sám, a predsa spolu“, ktorú si po návrate do školy v
septembri mohli zakúpiť, a tak podporiť Nadáciu Plamienok. Naďalej pokračovala spolupráca s Knižnicou pre
mládež mesta Košice, ktorá má pobočku na našej škole.

Na online komunikáciu s rodičmi využívame platformu EDUPAGE a ascAgendu, čo zrýchľuje a zefektívňuje
vzájomnú informovanosť a komunikáciu, hlavne v časoch pandémie Covid 19.

ZŠ má svoju internetovú stránku http://www.zscamke.sk a faceebookovú stránku, na ktorej informuje širokú
verejnosť o aktivitách školy.

Počas roka boli odvysielané príspevky o činnosti našej školy v rádiu Lumen, Regína a v televízii Lux.

Žiaci školského klubu detí každoročne pripravujú program pre Klub seniorov v Košiciach na sídlisku Terasa. V
tomto školskom roku mali možnosť vystúpiť v mesiaci október( Mesiac úcty k starším).V máji(Deň matiek)
bolo stretnutie zrušené z dôvodu šírenia pandémie Covid19.

Žiaci ZŠ úspešne reprezentujú školu na mnohých okresných, krajských i celoslovenských súťažiach a
olympiádach rôzneho zamerania. Tento školský rok sa mnohé postupové kolá v olympiádach a v rôznych
súťažiach nemohli uskutočniť z dôvodu šírenia pandémie. Aj napriek tomu sme hľadali rôzne originálne
riešenia - videonahrávky, online pripojenia tak, aby naši žiaci mohli prejaviť svoje talenty.

Školský spevácky zbor Ratolesť prezentuje školu svojimi vystúpeniami. Každoročne sa zúčastňuje programu
pre Arcibiskupský úrad. Pred Vianocami vystúpjú na charitatívnom koncerte Tmavomodrý svet a Otvorené
srdce. V tomto roku sa tieto podujatia neuskutčnili.

Škola sa počas celého školského roka podieľa na organizovaní misijných aktivít /Haiti, Tehlička pre Afriku a
iné/, spolupracuje s OZ Maják nádeje, Slovenskou katolíckou charitou, s vincentskou rodinou a so
spoločenstvom Oáza. Dôvodom týchto aktivít je to, že chceme viesť žiakov k dobročinnosti a dobrovoľníctvu,
ako celoživotnému postoju.

Veľkú odozvu mal medzi žiakmi aj 2.ročník školskej burzy, ktorý si pripravili deviataci. Výťažok putoval na
aktivity, ktoré realizujú sestry Vincentky.

Protipandemické opatrenia nám zabránili uskutočniť mnohé už tradičné podujatia a aktivity a naša energia sa
sústredila na zmeny vychádzajúce z rozhodnutí a nariadení MŠ SR a na dištančnú formu vzdelávania, čo sa
prejavilo tak, že učebné osnovy všetkých predmetov boli splnené a do ďalšieho školského roka sme nemuseli
medzi ročníkmi presúvať žiadne učivo.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých bola škola zapojená:

Čitateľský maratón - projekt zameraný na podporu hlasného čítania.

Číta celá rodina - projekt organizovaný mestskou knižnicou.



Projekty vyhlásené ministerstvom školstva - Digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety,
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím e- testov, Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva, Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.

Projekt vyhlásený ministerstvom školstva - V základnej škole úspešnejší - Aby v škole nebolelo.

Spolupracujeme s UPJŠ v Košiciach, naši pedagógovia majú veľa skúsenosti a sú ochotní sa podeliť s
praktikantami a budúcimi kolegami.

Spolupracujeme tiež s Katolíckou strednou pedagogickou školou sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, so Základnou
umeleckou školou na Bernolákovej 26 a so Saleziánskym strediskom dona Bosca Tri hôrky.

Veľkú pozornosť venujeme aj ochrane životného prostredia a to nie len v teoretickej rovine, ale na škole
prebiehajú už zaužívané environmentálne projekty ( Sabi viečka, zber elektroodpadu, separovanie odpadu,
zber papiera).

Školské projekty koordinujú ročníkoví vedúci a vždy majú u žiakov veľký ohlas, pretože spájajú žiakov v
tvorivej atmosfére.

Projekt- Plody zeme, Poznaj svoje peniaze, Viac ako peniaze, Keď sa milión detí pomodlí ruženec, zmení sa
svet , Tehlička pre Haiti, Misijné aktivity, Spolupráca s OZ Maják nádeje, Celoškolský projekt Číta celá rodina
a celá škola, Školská mediácia, Deň materinského jazyka.

ŠKD vyvíja tvorivé, športové,náučné a enviromentálne aktivity ako napr. : Klubový minimaratón, beseda so
zubným lekárom, Deň Zeme - on line formou( prezentácia pre deti), Ovocníčkový deň, Mesiac úcty k starším(
návšteva klubu seniorov), Karneval svätých, Biblická postava, Šarkaniáda, Vianočná burza, Fašiangové šišky.

Triedne projekty sa nám darí rozvíjať viac na prvom stupni a sú to: Rozlúčka s ceruzkou, Rozlúčka so
Šlabikárom, Rozprávkový deň, Deň patróna triedy, Jablkový deň, Karneval, Pohybom ku zdraviu, Čitateľská
gramotnosť, Finančná gramotnosť, Kultúrne regióny SR, Vianočné besiedky, Adventný koncert, Krížové cesty.

V tomto roku boli všetky aktivity uskutočnené v obmedzenej miere pre protipandemické opatrenia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídli v budove patriacej MV SR, ktorej správcom je Centrum podpory v Košiciach. Bola
postavená pred viac ako 40-timi rokmi. Žiaci a zamestnanci majú možnosť stravovania v školskej jedálni,
ktorá je spoločná aj pre ZŠ Bernolákova 16. Areál školy je pekný, priestranný, ohradený, s ihriskom a átriom,
plný zelene.

Vyučovací proces prebiehal v 29 kmeňových učebniach, v 10 kmeňových učebniach v popoludňajších
hodinách pracovalo 10 oddelení školského klubu detí.

K dispozícii bolo 6 odborných učební: 2 učebne informatiky, multifunkčná učebňa prírodovedných predmetov,
učebňa chémie, veľká telocvičňa, malá telocvičňa.

Pedagogický zbor využíva software: aSc agendu, internetovú žiacku knižku, elektronickú triednu knihu,
microsoft Teams. Všetci pedagógovia majú notebooky, tablety a dostupnú techniku, tak aby mohli v prípade
potreby plynule a odborne prejsť na dištančné vzdelávanie žiakov.

Pre žiakov a učiteľov školy je k dispozícii knižnica a školský bufet v priestoroch ZŠ.

V átriu školy je zriadený Mariánsky kútik.

Učebné pomôcky:



Všetky triedy sú vybavené dataprojektorom, počítačom a ozvučením. V kmeňových triedach je interaktívna
tabuľa s príslušenstvom. Celá škola je pokrytá wifi signálom. Žiaci využívajú tablety na rôznych predmetoch.

Pedagogický zbor a žiaci majú k dispozícii primerané množstvo didaktickej techniky, moderného edukačného
softwaru a ďalších učebných pomôcok. Počas dištančného vzdelávania boli deťom k dispozíciu notbooky a
tablety na zapožičanie.

Škola priebežne inovuje všetky kmeňové učebne didaktickou technikou a realizuje údržbu budovy /výmena
dverí, toaliet okien, žalúzií, osvetlenia, školského nábytku, vyregulovanie vykurovacieho systému a iné/. Darí
sa nám a je pre nás dôležité vytvárať kultivované a príjemné pracovné prostredie pre žiakov a pedagógov.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

ZŠ má mladý, kvalifikovaný, obetavý pedagogický zbor, ktorý pracuje na svojom pedagogickom rozvoji v
rámci akrualizačných a inovačných vzdelávaní. Pedagógovia sú povzbudzovaní k svojmu osobnému,
duchovnému a profesionálnemu rozvoju.

Škola má optimálne materiálno-technické vybavenie.

Osobitná pozornosť sa venuje nadaným žiakom a žiakom so ŠVVP.

Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi, organizuje pre nich každoročne duchovnú obnovu a netradičné
rodičovské združenie. Rodičia sú zodpovední a ochotní pomôcť.

Škola má bohatú ponuku záujmovej krúžkovej činnosti žiakov a pre žiakov je tiež široká ponuka mimoškolskej
činnosti v saleziánskom stredisku Tri hôrky. . Škola úzko spolupracuje s komunitou Saleziánov, ktorí sa
podieľajú na výchove žiakov.

ZŠ je v duchovnej správe farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Na škole pracuje školský kaplán,
ktorý spolupracuje na duchovnom rozvoji žiakov, učiteľov a rodičov, podľa vopred dohodnutého plánu.

V tomto školskom roku sa pre epidemiologickú situáciu, z rozhodnutia ministra školstva národné testovanie
žiakov deviatého a piateho ročníka neuskutočnilo.

Výsledky NÚCEMom organizovaného testovania PISA 2020( testovali sa oblasti čitateľskej, matematickej,
prírodovednej a finančnej gramotnosti) budú prezentované až v budúcom školskom roku.

Úspešnosť žiakov v súťažiach a olympiádach:

V rámci okresu Košice II. naša ZŠ získava každoročne popredné miesto v počte získaných umiestnení v
okresných, krajských a národných kolách súťaží a olympiád ako je uvedené vyššie.

Umiestnenie žiakov na gymnáziá a stredné školy:

29 žiakov deviateho ročníka bolo prijatých na gymnáziá, 4 žiaci pokračujú v štúdiu na strednej odbornej
škole, 11 na strednej priemyselnej škole, 1 žiak pokračuje v štúdiu na strednej zdravotnej škole,1 žiak
pokračuje v štúdiu na škole užitkového výtvarníctva, 1 na konzervatóriu.

V tomto školskom roku sme mali naplánovanú bohatú školskú a mimoškolskú činnosť:- triedne projektové
vyučovania

- exkurzie na Dreveník, do múzeí a galérií, lyžiarsky výcvik pre 1. a 7. ročník, škola v prírode pre
6.ročník(zdokonaľovací plavecký výcvik), príprava žiakov na 1.sv.prijímanie, ktorá zvyčajne prebiehala v
školskej kaplnke pod vedením školského kaplána( v 1.polroku), duchovné obnovy pre 5.-9. ročník, návšteva



divadelného a filmového predstavenia,diskotéka, karneval, aktivity v školskej knižnici a ŠKD. Pre
epidemiologickú situáciu a pre dištančný sôsob vyučovania sme od mnohých aktivít upustili.

Oblasť, v ktorej sú nedostatky:

Riziká a obavy vidíme v tom, že škola sídli v prenajatých priestoroch MV SR.. Je našou dlhodobou snahou
mať vlastné priestory tak, aby sme sa mohli zapájať do rozvojových projektov a získavať mimorozpočtotové
zdroje.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP:

47 - z toho 21 integrovaných žiakov a 26 žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

O týchto žiakov sa starali siedmi asistenti učiteľa a jeden špeciálny pedagóg.

Na našej škole máme veľmi dobre fungujúci systém spolupráce učiteľov rodičov a podporného tímu tak,

aby žiaci so ŠVVP zažívali úspech a aby mohli čo najlepšie pracovať v školskom aj mimoškolskom prostredí.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 15.5.2020 : 93 počet dievčat: 46

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: 84 ,počet dievčat : 43

Počet detí s odkladom začiatku povinnej šk.dochádzky: 7, počet dievčat: 1

 5.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 10 8 55 73

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Na štúdium na strednej škole sa hlásilo 72 žiakov.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Na štúdium na strednej škole bolo prijatých všetkých 72 žiakov. 9 žiakov z piatého ročníka, 16 žiakov z
ôsmeho ročníka a 47

žiakov z deviatého ročníka.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEO HUV CHEM INF KNB MAT NEJ OBN POZ PRV PRI



1.A                
1.B                
1.C                
1.D                
2.A 1     1   1 1      
2.B 1     1   1 1      
2.C 1     1   1 1      
3.A 1     1  1 1 1,1   1 1 1
3.B 1,17     1  1 1 1,22   1 1 1,04
3.C 1,05     1  1 1 1,05   1 1 1
3.D 1,04     1  1 1 1,08   1 1 1
4.A 1,05     1  1 1 1,19    1 1
4.B 1,23     1  1 1 1,14    1 1
4.C 1,29     1  1 1 1,17    1 1,17
4.D 1,08     1  1 1 1,04    1 1
5.A 1,12 1,08 1,04  1,08 1  1 1 1,2      
5.B 1,19 1 1,1  1,1 1  1 1 1,24      
5.C 1,41 1,05 1,05  1,05 1  1 1 1,32      
6.A 1,34 1,03 1,1 1,31 1,07 1  1 1 1,55  1 1   
6.B 1,46 1,14 1,14 1,29 1,14 1  1 1 1,71  1 1   
6.C                
6.D 1,41 1,21 1,14 1,45 1,17 1  1 1 2,03  1 1   
7.A 1,48 1,1 1,1 1,57 1,1 1 1,33 1 1 1,19 1,2 1    
7.B 1,33 1,19 1,14 1,57 1,19 1 1,43 1 1 1,95 1,29 1    
7.C 1,24 1,1 1,1 1,33 1,05 1 1,19 1 1 1,29 1,06 1    
8.A 1,58 1,16 1,21 1,26 1,16 1 1,95 1 1 1,58 1,15 1    
8.B 1,32 1,05 1,16 1,32 1,05 1 1,63 1 1 1,68 1,27 1    
8.C 1,38 1,04 1 1,13 1,12 1 1,33 1 1 1,17 1,08 1    
9.B 1,42 1,13 1,08 1,54 1,08  1,46  1 1,42 1,55 1    
9.C 1,52 1,13 1,17 1,74 1,13  1,39  1 1,39 1,62 1    

Trieda PRA RUJ SJL Spr TECH TSV VLA VYV
1.A    1     
1.B    1     
1.C    1     
1.D    1     
2.A 1  1,08 1  1  1
2.B 1  1 1  1  1
2.C 1  1 1  1  1
3.A   1,1 1  1 1 1
3.B   1,22 1  1 1 1
3.C   1,1 1  1 1,05 1
3.D   1,04 1  1 1 1
4.A   1,18 1  1 1 1
4.B   1,39 1  1 1,26 1
4.C   1,25 1  1 1 1
4.D   1,08 1  1 1 1
5.A   1,32 1 1 1  1
5.B   1,52 1 1 1  1
5.C   1,45 1 1 1  1
6.A   1,24 1 1 1  1



6.B   1,36 1 1 1  1
6.C         
6.D   1,33 1 1 1  1
7.A  1,5 1,52 1 1 1  1
7.B  1,25 1,57 1 1 1  1
7.C  1,2 1,52 1 1 1  1
8.A  2 1,74 1 1 1  1
8.B  1,13 1,89 1 1 1  1
8.C  1,18 1,36 1 1 1  1
9.B  1,23 1,67 1 1 1  1
9.C  1,56 1,63 1 1 1  1

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 20 0 1
1.B 21 21 0 0
1.C 20 20 0 0
1.D 21 21 0 0
2.A 25 25 0 0
2.B 25 24 0 1
2.C 25 24 0 1
3.A 23 21 0 2
3.B 24 23 0 1
3.C 21 21 0 0
3.D 24 24 0 0
4.A 22 22 0 0
4.B 23 23 0 0
4.C 24 24 0 0
4.D 25 25 0 0
5.A 25 25 0 0
5.B 21 21 0 0
5.C 23 22 0 1
6.A 29 29 0 0
6.B 28 28 0 0
6.D 31 30 0 1
7.A 21 21 0 0
7.B 21 21 0 0
7.C 21 21 0 0
8.A 19 19 0 0
8.B 19 19 0 0
8.C 25 25 0 0
9.B 24 24 0 0
9.C 24 24 0 0

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie



1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2020:

Normatívne finančné prostriedky: 1 340 563 €

Asistenti učiteľa: 24 384 €

Príspevok na učebnice: 18 452 €

Príspevok na lyžiarsky kurz: 8 700 €

Príspevok na rekreácie: 4 060 €

Dofinancovanie asistentov učiteľa: 6 156 €

Príspevok na pandemické výdavky: 2 232 €

Príspevok na dištančné vzdelávanie: 4 000 €

Príspevok na odchodné: 1 407 €

Príspevok na mimoriadne odmeny: 7 232 €

Príspevok - dohodovacie konanie: 2 536 €

Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2021:

Normatívne finančné prostriedky: 1 336 440 €

Pridelené prostriedky rozpočtu do 30. 6. 2021: 682 600 €

Normatívne finančné prostriedky určené na finančné zabezpečenie školy sme vyčerpali na osobné a
prevádzkové výdavky. Osobné výdavky predstavujú mzdy zamestnancov školy a odvody do poistných fondov.
Prevádzkové výdavky predstavujú všetky ostatné výdavky vynaložené na chod školy, ako sú výdavky na
energie (elektrická energia, teplo, voda), výdavky materiálne (školské a kancelárske potreby, učebné a
metodické pomôcky), výdavky na služby (poštovné, telefónne poplatky, odvoz odpadu) a výdavky na údržbu
budovy a majetku školy.

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 a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných
aktivít

Dotácia na vzdelávacie poukazy: 12 858 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, tonerov, čistiacich, dezinfekčných a
hygienických prostriedkov, ochranných pomôcok na tvár, učebných pomôcok. Z dôvodu vypuknutia pandémie
Covid-19 bol zmenený účel použitia finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy, keďže činnosť krúžkov
bola prerušená.

...

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

...



5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci
Biblický 26 Mgr. Anna Hanišová
Dielničky 29 Kristína Šimeková
Dramaťáčik 28 Mgr. Mária Jurová
Herbárik 27 Monika Fabíková
Krúžok hier 24 Gabriela Plichtová
Liturgický 1 16 Mgr. Margita Juszkó
Liturgický 2 48 Mgr. Katarína Selecká
Liturgický 3 38 Mgr. Anna Kupková
Origami 28 Eva Németová
Po stopách Ježiša 25 Gabriela Slivková
Po stopách víťazov 26 Mgr. Lucia Mihaliková
Pohybové hry pre dievčatá 5.-9. ročník 4 Mgr. Daniela Karaffová
Spievajme s radosťou 26 Mgr. Margita Juszkó
Šachy 27 Ľudmila Šolcová
ŠKD 1.oddelenie 26 Mgr. Margita Juszkó
ŠKD 10. oddelenie 27 Monika Fabíková
ŠKD 11.oddelenie 28 Mgr. Mária Jurová
ŠKD 2.oddelenie 25 Gabriela Slivková
ŠKD 3.oddelenie 26 Mgr. Lucia Mihaliková
ŠKD 4.oddelenie 24 Gabriela Plichtová
ŠKD 5.oddelenie 27 Ľudmila Šolcová
ŠKD 6.oddelenie 29 Kristína Šimeková
ŠKD 7.oddelenie 28 Eva Németová
ŠKD 8.oddelenie 26 Mgr. Anna Hanišová
ŠKD 9.oddelenie 27 Zlatica Porubcová
Vyrábame s radosťou 27 Zlatica Porubcová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej a nadštandardnej úrovni.Rodičia sú zodpovední,záleží im na
výchove a vzdelaní ich detí a sú ochotní pomôcť Snažíme sa vytvárať komunitnú atmosféru. Vzájomná spätná
väzba je pre nás prostriedkom snahy o posun školy vpred v rôznych smeroch. Rodičia majú možnosť
zúčastňovať sa na slávení sv. omší, na rôznych kultúrnych podujatiach pripravených ich deťmi, na duchovnej
obnove, odborných prednáškach z oblasti výchovy, psychológie a mediálnej gramotnosti na pôde ZŠ. V
školskom roku sme neuskutočnili duchovnú obnovu a stretnutie pre rodičov budúcich prvákov.Škola
spolupracuje s rodičmi



( stávajú sa lektormi) pri rôznych odborných prednáškach, podujatiachalebo pri prezentácii povolaní v ŠKD.
Pri príprave na 1.sv. prijímanie, LVK v 1. ročníku a iných mimoškolských podujatiach nám rodičia rôznym
spôsobom pomáhajú.

ZRPŠ vytvorilo z príspevkov rodičov sociálny fond na podporu detí zo sociálne znevyhodneného prostredia a
podieľa sa na finančnej podpore školských projektov a zveľaďovaní priestorov školy( vytvorenie novej
odbornej učebne, nové rozvody ústredného kúrenia a vyregulovanie vykurovacieho systému).

V tomto školskom roku sme mali peknú spätnú väzbu od rodičov po ukončení dištančného vzdelávania. Veľmi
boli vďační za stálu spoluprácu častú a profesionálnu komunikáciu učiteľa,asistenta či vychovávateľa nielen
so žiakmi, ale aj nimi, rodičmi. Odcenili hlavne ľudskosť, trpezlivosť a profesionalitu. S podporou rodičov bolo
realizovaných veľa dobrých nápadov.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Mária Čačková

V Košiciach, 27. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.8.2021

Vyjadrenie rady školy

Správa o vychovnovzdelávacích výsledkoch za školský rok 2020/2021 bola prerokovaná na Rade školy dňa
9.9.2021

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa prerokovaná zriaďovateľom dňa: 30.10.2021


