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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy 

za školský rok 2013/2014 

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy : PaedDr. Eva Pillárová 

Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole: 01.11.2005 

Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy :    Základná škola Staničná 13 Košice 

Okres : Košice IV Príslušnosť školy k školskému úradu : Mesto Košice 

Telefón : 055 / 6256896 fax : 055/ 6253720 e-mail : zsstanicnake@zsstanicnake.sk 

Webová stránka školy : www. zsstanicnake.sk 

Čestný názov  školy udelený (dátum):  nie 

Vznik školy:    podľa zriaďovacej listiny: 1.9.1963 

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

1. Adolf Dlugolinský 1963/64 - 1975/76 

2. PaedDr. Mária Suchožová 1976/77 - 1986/87 

3. Helena Zagibová 1987/88  -1989/90 

4. Mgr. Ľubomír Bateľ 1990/91 - 1995/96 

5. PaedDr. Ján Pavelčák 1996/97 - 1996/97 

6. PaedDr. Imrich Klein 1997/98 - 1999/2000 

7. Mgr.Eva Vinceová 2000/01 - 2004/05 

8. PaedDr. Eva Pillárová 2005/06 - trvá 

 

1.   Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2014   : 

•    počet všetkých tried ZŠ spolu : 31 z toho v 1. - 4. roč. :   16 

v 5. - 9. roč. :   15 

 

•    počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 730 z toho v 1. - 4. roč. :  387 

 v 5. - 9. roč. :  343 

 

• 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 : 14 v nich počet žiakov : 355 

• uviesť LEN počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach :   49 

mailto:zsstanicnake@zsstanicnake.sk
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• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ : 11 

• 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 : 194 

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 51819 priemer na žiaka : 70,98 

• z toho neospravedlnených hodín za celý rok : 160 priemer na žiaka : 0,22 

• počet znížených známok zo správania na konci roka : 2. st.: 3 3. st.:   0 4. st. : 0 

• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka : 1 pochvál riad. školy : 70 

• počet prospievajúcich žiakov spolu : 730 neprospievajúcich spolu : 0 

• počet neklasifikovaných žiakov spolu : 0 

• počet žiakov 5. - 9. roč. so samými jednotkami : 92 

• počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ - fyzický stav : 45 prepočítaný stav : 43,79 

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

• počet vychovávateľov ŠKD :    14                      fyzický stav : 14      prepočítaný stav : 11,62 

• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 0   

  z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 0 

• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ – fyzický stav : 17 prepočítaný stav : 15 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2012 

 počet žiakov 9. Ročníka : 63   z nich neumiestnených: 1- mimo SR 

 počet prijatých na gymnáziá :  37   na stredné odborné školy:  25   

 počet končiacich v nižších ročníkoch:  0  z nich neumiestnených: 0 

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

 počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. Roč. bilingv. G: 11 

 

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0 

b) počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie : 0 

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

a)   uveďte počet na 1 .-3. Mieste v okresnom kole : 61  názvy súťaží (nie mená žiakov) : 

Šaliansky Maťko, MO, DO, HK, Dobšinského Košice, Slovo bez hraníc, OAJ, ONJ, 

Pytagoriáda, BioO,  Európa v škole,  Hádzana,    Gymnastický štvorboj,  Slávik,  Literárne 

Košice Janka Štiavnického, Volejbal, Beh o pohár starostu MČ Juh,  Hronského Jasov, English 

is cool, Deutsch is cool, Minibasket schow, Basketbal, DEDO, Mladý zdravotník  
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b) uveďte počet na 1.-3. Mieste v krajskom kole : 20 názvy súťaží (nie mená žiakov) : 

Šaliansky Maťko,  HK , OFJ,  OAJ, ORJ, Ruské slovo,  Jazykový kvet, Technická 

olympiáda, DEDO, Gymnastický štvorboj 

c) uveďte počet 1. – 5. Miest v celoslovenskom kole : 10 názvy súťaží (nie mená žiakov) :  

Šaliansky Maťko, Ruské slovo, Jazykový kvet, OFJ, Európa v škole, Vitaj v našom regióne, Panáčik 

z ovocia, Všetkovedko 

d) uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach : 0 názvy súťaží (nie mená 
žiakov) : 0 

Základné údaje – kontakty   k 30.6.2014 

Vedenie školy: 
 

P.č. Funkcia Meno a priezvisko Meno a priezvisko Kontakt 

1 riaditeľ/ka PaedDr. Eva Pillárová - eva.pillarova@zsstanicnake.sk  

2 ZRŠ Mgr.Katarína Dubeňová Mgr. Beáta Kirešová katarina.dubenova@zssstanicnake.sk 

beata.kiresova@zsstanicnake.sk  

3 hospodárka školy Renáta Fatulová - hospodarka@zsstanicnake.sk  

4 vedúca ŠKD Mgr. Jana Hrušková - jana.hruskova@zsstanicnake.sk  

5 vedúca CVČ Mgr. Zuzana Blašková - zuzana.blaskova@zsstanicnake.sk  

6 výchovný poradca Mgr. Jana Bartošová - jana.bartosova@zsstanicnake.sk  

7 vedúca JŠ Mgr. Darina Lopatníková - darina.lopatnikova@zsstanicnake.sk 

8 vedúca ŠJ Bc.Mária Lacková - maria.lackova@zsstanicnake.sk 

9 Špeciálny pedagóg Mgr. Jana Matisová  jana.matisova@zsstanicnake.sk 

Údaje o rade školy a poradných orgánoch 

Rada školy: 
Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: 27.04.2012- 27.04. 2016 .Členovia rady školy: 

  Meno a priezvisko Kontakt na predsedu 

1 Predseda: Mgr. Lýdia Schmidtová lydia.schmidtova@zsstanicnake.sk 

 Členovia Rady školy za:   

2 pedagogický zamestnanec Mgr.Lýdia Schmidtová - 

3 pedagogický zamestnanec Ing.Jana Jakešová - 

4 ostatní zamestnanci školy Renáta Fatulová - 

5 zástupca rodičov Ing. Radoslav Levčík - 

6 zástupca rodičov JUDr.  Alexandra 

Gharaibehová 

- 

7 zástupca rodičov Ing.Ján Godina - 

8 zástupca rodičov Ing. Lívia Knapová - 

9 zástupca zriaďovateľa 
(dopíšte poslanec MČ, alebo 

MZ, alebo MMK, alebo Mat. 

škola) 

Ing. Ladislav Lazár - 

10 zástupca zriaďovateľ (dopíšte 

poslanec MČ, alebo MZ, alebo 

MMK, alebo Mater. Škola) 

Ing. Dušan Kisucký - 

11 zástupca zriaďovateľa 
(dopíšte poslanec MČ, alebo 

MZ, alebo MMK, alebo Mat. 

škola) 

Ing. Erich Blanár - 

12 zástupca zriaďovateľa 
(dopíšte poslanec MČ, alebo 

MZ, alebo MMK, alebo Mat. 

škola) 

JUDr. Jaroslav Kaifer - 
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MZ a PK školy: 

 Názov MZ a PK vedúci zastúpenie 
predmetov 

poznámky 

1. MZ 1.-2. PaedDr. Marcela Kováčová 1.-2. Roč.  

2. MZ 3.-4. PaedDr. Jarmila Briškárová 3.-4. Roč.  

3. PK SJ Mgr. Soňa Adamčíková SJ  

4. PK AJ Mgr. Darina Lopatníková AJ  

5. PK CJ Mgr. Zita Meltzerová NJ, FJ, RJ  

6. PK M, F, PP Mgr. Eva Vysopalová M, F ,Inf.  

7. PK D, OV, NV, EV, RV Mgr. Lýdia Schmidtová D, EV, NV, ON  

8. PK TchV, VV, HV, TV Ing. Jana Jakešová T, VV, TV, HV  

9. PK Bio, Ch, Geo RNDr. Viera Petnuchová Bio, Che, Geo, SP  

10. MZ ŠKD Mgr. Jana Hrušková oddelenia ŠKD  
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Poradné orgány: 

 

> pedagogická rada 

• poradný orgán RŠ na odborno – pedagogické riadenie školy 

• pomáha pri rozhodovaní v pedagogickej oblasti 

• pripravuje návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy 

• podieľa sa na príprave ŠkVP, VP,plánu práce školy, vnútorného poriadku 

• prerokúvava rozhodnutia RŠ v pedagogických záležitostiach 

• zasadá jedenkrát mesačne 

 

> gremiálna rada 

• tvorila podklady na rokovania pedagogickej rady 

• riešila operatívne úlohy 

• navrhovala a koordinovala jednotlivé činnosti 

• riešila technické otázky zabezpečujúce riadny chod školy 

• kontrolovala plnenie plánu práce a koncepcie rozvoja školy 

• zasadala jedenkrát mesačne 

 

> metodické orgány 

                         • zodpovedali za metodickú a odbornú úroveň predmetov 

• spolupracovali s vedením školy v oblasti hospitačnej a kontrolnej činnosti 

• dbali o zvyšovanie úrovne vyučovania 

• podieľali sa na príprave ŠkVP a dávali návrhy do plánu práce školy 

• navrhovali opatrenia na zlepšovanie efektivity práce 

• zasadali päťkrát za školský rok  

 
rada školy 

• poradný a iniciatívny samosprávny orgán 

• posudzovala koncepčný zámer rozvoja školy 

• vyjadrovala sa k organizácii šk.roka 

• vyjadrovala sa ku ŠkVP a VP 

• posudzovala plány JŠ a CVČ 

• schvaľovala správu o VVČ a jej výsledkoch 

• zasadala štyrikrát 

 

 rada rodičov 

 

• volený orgán zastupujúci všetkých rodičov žiakov školy 

• vyjadrovala sa k vnútornému poriadku pre žiakov  

• podieľala sa na príprave akadémie k 50.výročiu školy 

• spolufinancovala projekty školy 

• sprostredkovávala podnety z triednych aktívov vedeniu školy 

• pomáhala zabezpečovať niektoré aktivity školy -  vianočné trhy 

• spolufinancovala oslavy školy 

• zasadala päťkrát 

 

 žiacky parlament 

 

• zodpovedná za ŽP bola Mgr. Katarína Podhájecká 

• koordinuje činnosť žiackeho parlamentu 

• predkladali svoje požiadavky vedeniu školy 

• navrhovali organizovanie rôznych aktivít a akcií 

• organizovali valentínsky deň 

• pomáhali pri zberových aktivitách 

• hodnotili úpravu jednotlivých tried a šatní 

• pomáhali pri vydávaní školského časopisu 

• pomáhali pri organizovaní Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov 

• stretávali sa raz mesačne 
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Štatistické údaje a profilácia školy 

 

Projektovaná kapacita školy: 32 tried;      Počet elokovaných tried + uvedenie miesta: 0 
 

 spolu z toho 
dievčat 

%  spolu      počet žiakov  
šk. rok počet 

žiakov 
1.- 4. 
roč. 

z toho 
dievčat 

% 5.- 9. 
roč. 

z toho 
dievčat 

% počet 
tried 

1.- 
4. 
roč. 

z 
toho 
ŠT: 

5.- 
9. 

roč. 

z 
toho 
ŠT: 

počet 
tied 

nultého 
ročníka 

2006/2007 559 273 48,84 227 117 51,54 332 155 46,87 23 10 0 13 0 0 

2007/2008 568 285 50,18 241 118 48,96 327 168 51,38 23 10 0 13 0 0 

2008/2009 578 292 50,52 258 125 48,45 320 164 51,25 24 11 0 13 0 0 

2009/2010 586 282 48,12 260 131 50,38 326 161 49,38 24 11 0 13 0 0 

2010/2011 638 320 50,16 304 148 48,68 334 172 50,15 27 13 0 14 0 0 

2011/2012 692 350 50,57 340 159 46,76 352 191 54,26 29 15 0 14 0 0 

2012/2013 689 346 50,07 359 179 52,10 330 167 50,61 30 16 0 14 0 0 

2013/2014 730 356 48,77 387 187 48,32 343 169 49,27 31 16 0 15 0 0 

Počet žiakov školy z iných obvodov spolu:   655   z toho z obvodov mimo obce: 167 

Priemerné počty: 
Φ počet žiakov na triedu (2013/14):   1.-4.roč. : 24,19       5.-9.roč.: 22,86  1.-9. roč.: 23,55  za všetky triedy:  23,55  

Φ počet žiakov v ŠT(2011/12)     0 Φ žiakov na bežnú triedu (2013/14) : 23,55 

 
Počet zapísaných prvákov po zápise 15.2.2013:   95 
 
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2013:     91 
         
Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka:     4 
 
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014:     96 
 
Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2014 
 

 
nižší 

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

počet žiakov 0  3 0  0  11 63  77 

Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G: 

šk. rok 

počet 
všetkých 

 žiakov 5. roč. 

počet žiakov 5. roč., 
ktorí odišli na 8 

ročné G 
  

  

počet všetkých 
 žiakov 8. roč. 

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

2013/14 75 3 
 

65 11 

Integrovaní žiaci 
Počet integrovaných žiakov k 30.6.2014 v bežných triedach: 

 0. 
ročník 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Spolu 

počet 
začlenených 
žiakov 

- 0 2 6 4 7 9 8 6 7 49 

% zo všetkých 

žiakov školy 
-  0,27 0,82 0,55 0,96 1,23 1,10 0,82 0,96 6,71 

 



7 

 

Počet integrovaných žiakov k 30.6.2014 v špeciálnych triedach: 

 0. 
ročník 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Spolu 

počet 
špeciálnych 
tried / počet 
žiakov v nich 
*rátame ako 

skupinovú 

integráciu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z toho            

Individuálna 
integrácia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

druh postihnutia 

začlenených    žiakov 

v ŠT 

Sluchovýé
postihnutie
-522 

Zrakové 
postihnutie    - 
523 

Narušená 
komin.-524 

Telesné 
postihnutie – 
525 

Vývinové 
poruchy 

učenia - 529 

Iné Spolu 

počet žiakov 0 0 0 0 0 0 0 

 
Údaje o školskom klube detí 

Školský klub detí a krúžky pri ŠKD: 

 

Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD): 
 

 počet 
krúžkov 

počet žiakov 

navštevujúcich 

krúžok 

% zapojenia žiakov 

1.-4. ročník 1 11 2,84 

5.-9. ročník 4 83 24,20 

spolu 5 91 12,88 

 
CVČ - Bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti   máme/nemáme   
 

 Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny)  1.9.2008 

 Počet krúžkov: 31 

 Počet žiakov v krúžkoch : 341 

 Príp. dátum vyradenia  zo siete: - 

školský rok: 

p
o

č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 

p
o

č
e
t 

o
d

d
e
le

n
í 

p
ri

e
m

e
r 

p
o

č
e
t 

k
rú

ž
k
o

v
 Š

K
D

 

p
o

č
e
t 

ž
ia

k
o

v
 Š

K
D

  

 v
 k

rú
ž
k
o

c
h

 

%
 z

a
p

o
je

n
ia

 

p
o

č
e
t 

z
a
m

e
s
tn

a
n

c
o

v
 

p
re

p
o

č
ít

a
n

ý
 s

ta
v

 

p
o

č
e
t 

z
a
m

e
s
tn

a
n

c
o

v
 

fy
z
ic

k
ý
 s

ta
v

 

2012/2013      325 13 25 12 252 77,54 10,61 13 

2013/2014 355 14 25,35 0 0 0 11,65 14 
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Dňa 27.01.2014 bola v CVČ uskutočnená tematická inšpekcia, ktorá konštatovala, že CVČ v plnej 

miere plní úlohy zamerané na rozvíjanie kompetencii žiakov v rámci voľnočasových aktivít 

a podporuje vytváranie vzťahu žiakov k užitočnému využívaniu času mimo vyučovania. Priestorové 

a materiálne podmienky CVČ umožňujú realizovať plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

Program v záujmových útvaroch sa uskutočňoval podľa rozvrhu týždennej činnosti s vysokým 

záujmom a podielom účasti žiakov na realizácii organizovaných aktivít. 

 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy: 

 
Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav:       59 
Rozdelenie podľa kariérových stupňov: 
Počet: 

- začínajúci pedag. zamestnanec      0 

- samostatný pedag. zamestnanec  16 

- pedag. zamestnanec s 1. atestáciou  20 

- pedag. zamestnanec s 2. atestáciou    9 

 
Pracovný pomer  

 Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer 19 pedag.  a   1  neped. zamestnancov. 
 

Kontinuálne vzdelávanie:   
 
 

- adaptačné 0 

- aktualizačné 12 

- inovačné 1 

- špecializačné 0 

- funkčné  0 

- kvalifikačné 4 

 

 

Riadiaci zamestnanci : 

štúdium PVVPZ ukončené v 
roku 

prebieha začiatok ukončenie nezaradený má podanú 

prihlášku 

od roku 

RŠ PaedDr. Eva 
Pillárová 

2008 áno/nie 2013 2015 áno/nie  

ZRŠ 
Mgr.K.Dubeňová 

2007 áno/nie   áno/nie  

ZRŠ 
Mgr.B.Kirešová 

2006 áno/nie  2013 áno/nie  
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Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 

 

a/    správni zamestnanci   Prac. pomer 
TPP/DPP/dohoda 

Ak DPP a dohoda 

 počet 
fyzický 

počet 
prepoč. 

Pracovný pomer 
ukončený k  .......  

vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP  

administratívny zamestnanec 1 1 TPP  

školník 1 1 TPP  

strojník 0 0   

upratovačky 5 4 TPP  

kurič 1 0,25 DPP 31.03.2014 

technik 0 0   

špeciálny pedagóg 1 1 TPP  

správca siete, serveru,... 1 0,50 DPP 30.06.2014 

iné ( uveďte)     

spolu: 11 8,75   

b) údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne 

 fyzický počet prepočítaný počet - úväzky 

Vedúca ŠJ 1 1 

hlavná kuchárka 1 1 

kuchárka 3 2,5 

prevádzkový zamestnanec 3 3 

administratívny zamestnanec 0 0 

spolu: 8 7,5 
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Aktivity   a prezentácia školy na verejnosti 

P.č. Názov aktivity Určená pre koho Poznámka 

1. Slávnostná akadémia k 50. výročiu 
založenia školy 

rodičov a širokú verejnosť uskutočnená v budove Štátneho 

divadla 

2. 1. reprezentačný ples učiteľov, rodičov a širokú 
verejnosť 

 

3. Športové dni detí    a rodičov budúcich 
prvákov 

 

4. Deň otvorených dverí rodičov  

5. Vianočné trhy detí, rodičov a širokú verejnosť  

6. Turnaj o pohár RŠ vo futbale detí, rodičov a širokú verejnosť  

7. Exkurzno- poznávací zájazd do 
Paríža 

žiakov školy  

8. Exkurzno- poznávací zájazd do 
Londýna 

žiakov školy  

9. Metodický deň pre učiteľov 
anglického jazyka a ŠKD 

učitelia mesta Košíc  

10. Otvorené hodiny pre rodičov rodičov 1. ročníkov  

11. Publikačná činnosť vyučujúcich v 
tlači 

čitateľov  

12. Triedne besiedky rodičov  

13. Týždeň prírodovedných predmetov žiakov školy  

14. Týždeň matematiky žiakov školy  

15. Týždeň rodného jazyka žiakov školy  

16. Týždeň cudzích jazykov žiakov školy  

17. Deň vedy žiakov školy  

18. Deň Európy žiakov školy  

19. Medzinárodný tábor vo Velence žiakov školy  

20. Výmenný pobyt Marseille - 
Košice 

žiakov a učiteľov školy  

21. Vlakom do múzeí a galérií žiakov školy  

22. Literárne  a dejepisné exkurzie- 
Habakuky, Krakow, Bratislava- 
Viedeň, Kežmarok 

žiakov školy  

23. Besedy so spisovateľom žiakov školy  

24. Návšteva Štátneho divadla v 
Košiciach 

žiakov školy  

25. Návšteva synagógy žiakov školy  

26. Exkurzia Východoslovenského 
múzea, Tropicária a Paláca zázrakov 
v Budapešti,  

žiakov školy  

27. Nad Modrou sa Blýska, Protidrogová 
prednáška- Pansophia 

žiakov školy  

28. Deň narcisov detí, rodičov a širokú verejnosť  

29. Beseda  vysokoškolskými 
učiteľmi, zamestnancom 
ZOO 

žiakov školy  

30. Preventívne aktivity v spolupráci 
s SOŠ PZ 

žiakov školy  

31. Educate Slovakia- návšteva 
stážistov 

žiakov školy  
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Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná charakteristika 
 

Názov projektu Termín začatia 
realizácie projektu 

Termín ukončenia 
realizácie projektu 

Výsledky 

Comenius 1.09.2013 30.6.2015 bilaterálne partnerstvá 

Detský čin roka 01.01.2014 30.06.2014 umiestnenie v rámci SR 

Zdravá škola 01.09.2013 30.6.2014 oddychová zóna pre 
žiakov a učiteľov 

Spomíname na 
budúcnosť 

2000 trvá poznávanie regiónov 
a kultúr iných krajín 

Zelená škola 1.9.2013 30.6.3014  

Podpora profesijnej 
orientácia žiakov ZŠ na 
odborné vzdelávanie 

01.05.2014 31.10.2015 skvalitňovanie profesijnej 
orientácie 

Moderné vzdelávanie- 
digitálne vzdelávanie pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety 

20.11.2013 30.11.2015 inovácie vo vyučovaní 

Elektronizácia 
vzdelávacích systémov 
regionálneho školstva 

29.1.2014 30.11.2015 inovácie vo vyučovaní 

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

01.04.2014 trvá overovanie experimentu 

V školskom roku 2013/14 počet zaslaných/ počet vybratých( úspešných) projektov/ finančný zisk pre školu: 
 

P.č. Zaslaný projekt Schválený projekt Schválená suma 

1. Enviroprojekt 2014 áno/nie  

2. Zdravie a Bezpečnosť áno/nie  

3. Fond zdravia áno/nie 700.-€ 

4. Erasmus+ áno/nie 8375.-€ 

5. Konto Orange áno/nie 1500.-€ 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

a) Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom: 

2013/14   2. polrok   ( bežné triedy + špeciálne triedy )    výsledky k  30.6.2014 
 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

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

1.-4. 16 387 272 70,28 9 2,33 106 27,39 0 0 0 0 0 1,06 145 

ročník 

5.-9. 15 343 188 54,81 58 16,91 97 28,28 0 0 0 0 0 1,55 92 

ročník 

1.-9. 
ročník 

31 730 460 63,01 67 9,18 203 27,81 0 0 0 0 0 1,31 382 

 

Ročník Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

 

 

 

 

 

 

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

1.-4.                

ročník                

5.-9.                

ročník                

1.-9. 
ročník 

               

Pre porovnanie: 
2012/13 2.polrok (na porovnanie s hodnoteným rokom): 
Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

PV PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

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

1.-4. 16 

 

 

359 

 

 

244 

 

 

67,95 

 

 

10 

 

 

2,80 

 

105 

 

 

29,25 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1,08 

 

 

202 

 

 
ročník 

5.-9. 14 

 

 

330 

 

 

176 

 

 

53,33 

 

 

72 

 

 

 

21,82 

 

82 

 

 

24,85 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1,54 

 

 

78 

 

 
ročník 

1.-9. 
ročník 

30 689 420 60,96 82 11,90 187 27,14 0 0 0 0 0 1,32 280 
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2010/11        IBA      Špeciálne triedy 
Ročník Počet 

tried 
Počet 
žiakov 

PV PVD PROSPELI NEPROSPELI NEKLASIFIK. opravné 
skúšky 

priem. 
prospech 

samé 
jednotky 

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

1.-4.                

ročník 

5.-9.                

ročník 

1.-9. 
ročník 

               

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu: 
 

predmet  celkový prospech 

I. stupeň II. stupeň 

Slovenský jazyk a literatúra 1,14 2,01 

matematika 1,13 2,08 

prírodoveda - biológia 1,04 1,79 

vlastiveda - geografia 1,06 1,72 

dejepis - 1,50 

fyzika - 2,00 

chémia - 1,73 

anglický jazyk 1,13 1,75 

nemecký jazyk - 1,50 

francúzsky jazyk - 1,84 

ruský jazyk - 2,11 

občianska náuka - 1,21 

Výchova umením - 1,04 

Telesná výchova 1,00 1,09 

Hudobná výchova 1,00 1,00 

Výtvarná výchova 1,00 1,08 

Informatická výchova/ informatika 1,07 1,02 

Technika/Svet práce/ Pracovné vyučovanie 1,00 1,00 

Celkový prospech k 30.6.2014 1,06 1,55 

Priemer za 1.-9. roč:    1,30 Priemer v 2012/13:  1,32    pre porovnanie 
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c)       Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom 

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

správanie 2. stupeň 1 0,26 2 0,87 Počet    3 /   0,41 %:  Počet    6 /    %: 0,86 

správanie 3. stupeň 0 0 0 0 Počet 0 /    %:    0 Počet 0 /    %:    0 

správanie 4. stupeň 0 0 0 0 Počet 0 /    %: 0 Počet 0 /    %: 0 

riaditeľské pochvaly 32 8,27 38 7,29 Počet    70    %: 9,60 Počet    63/    %: 9,1 

riaditeľské pokarhania 0 0 1 0,29 Počet  1    %: 0,14 Počet 0/    %: 0 

d)       Hodnotenie dochádzky 

počet vymeškaných 
hodín 

I.stupeň priemer 
na 

žiaka 

II.stupeň priemer 
na 

žiaka 

priemer 
za ZŠ 

predch. šk. rok 
priemer za ZŠ 

spolu I. polrok 14762 38,34 12388 35,91 37,19 30,53 

spolu II. polrok 10560 27,29 14109 41,13 33,79 47,77 

Spolu za rok, z toho: 25322 65,43 26497 77,25 70.98 77,26 

ospravedlnených / rok 25234 65,20 26425 77,04 70,77 77,19 

neospravedlnených / rok 88 0,23 72 0,21 0,22 0,08 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy: 

Budova školy  pozostáva z troch pavilónov, telocvične a školskej jedálne pripojenej k budove 
spojovacou chodbou. V pavilóne A sa nachádzajú kmeňové triedy pre 2. stupeň, odborné učebne - 
fyzikálno-chemické laboratórium, jazykové laboratórium, učebňa informatiky, kabinet F a CH, kabinet 
SJ, GeO a D, pracovisko výchovnej poradkyne a špeciálnej pedagogičky a zborovňa pre pedagógov 
školy. V pavilóne B sú kmeňové triedy pre 1. stupeň, knižnica, kabinet pre 1.-4. ročník, učebňa cudzích 
jazykov a malá zborovňa. Zborovne sú vybavené novým nábytkom, kopírovacími zariadeniami  
a počítačmi, pripojenie na internet je zabezpečené. 

V  pavilóne C sa nachádza školská kuchyňa a jedáleň, odborná učebňa VV, učebňa informatiky  
kabinet TchV a dve kmeňové triedy. Súčasťou školy je telocvičňa, kabinet TV a školské multifunkčné 
ihrisko. Kabinet TV každoročne vybavujeme  športovými potrebami, v tomto školskom roku to boli  
lopty, švihadlá  a športové dresy. 

Všetky priestory školy, ktoré sú k dispozícii, sú účelne využívané a pravidelne upravované a 
modernizované. Kmeňové triedy dopĺňame novým nábytkom, lavicami a stoličkami a novými tabuľami. 
Vo všetkých triedach je nové osvetlenie. Podarilo sa nám vo všetkých kmeňových triedach a odborných 
učebniach vymeniť okná za plastové. V uplynulom    období    sme zrekonštruovali    kabinet    SJ, Geo a D. 
Vybavili    sme   ho   novými  učebnými  pomôckami   –   z projektu   sme   zakúpili množstvo kníh, výučbové 
softvéry a mapy. Kabinet CJ sme vybavili novými CD prehrávačmi a výučbovými softvérmi. 

Výpočtová technika je využívaná v našej škole v dostatočnej miere, máme dve učebne 
informatiky – multimediálne učebne, v dvadsiatich  kmeňových triedach sa nachádza interaktívna 
tabuľa – e Beam zariadenie, tri kmeňové triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou Active Board.  
V troch  triedach pracujú    všetci    žiaci    s netbookmi    v rámci    projektu    Notebook    pre    každého    žiaka.    
Kabinet informatiky bol vďaka realizácii projektu Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre 
všeobecnovzdelávacie predmety doplnený o 20 nových tabletov, jednu interaktívnu tabuľu, jeden 
projektor EPSON, jeden notebook a WIFI Router.  Zakúpili sme softvér – aSc agendu na rok 2014. 
V kabinete sa nachádzajú aj 2 hlasovacie zariadenia, 15 fotoaparátov, farebné tlačiarne HP, notebooky 
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HP v počte 14 ks, diktafóny, e Beam tabule, dve kamery Panasonic, dataprojektory ACER v počte 5 ks, 
spätný projektor, pamäťové karty, USB kľúče, mikrosystém Philips, premietacie plátno, laminatovacie 
zariadenia a softvéry – výučbové CD. Vytvára sa tu priestor na realizáciu vyučovacích hodín  pomocou 
modernej didaktickej techniky, informačno-komunikačných  technológií, aby sa vyučovanie stalo pre 
žiakov zaujímavým a atraktívnym. 

Do školskej jedálne sme zakúpili varný plynový kotol, ktorý bol uhradený z kapitálových 
výdavkov. Doplnili sme taniere a príbory a nerezový pracovný stôl. V súčasnosti sa vymieňajú okná 
v priestoroch školskej jedálne. 

Počas prázdnin sa začne s  realizáciou rekonštrukcie elektroinštalácie v A pavilóne, v telocvični 
a v C pavilóne. Pre vytvorenie bezpečnosti a zlepšenie komfortu pre žiakov a zamestnancov školy je 
nevyhnutná oprava spojovacej chodby medzi školou a školskou jedálňou. Rovnako vzhľadom na 
zvyšujúci sa počet žiakov v našej škole, ako aj otvorenie Jazykovej školy pri ZŠ Staničná a Centra 
voľného času  vzniká potreba zapojenia sa do Regionálneho operačného programu, aby bolo možné 
opraviť strechu, zatepliť budovu školy a zmodernizovať interiér školy, prípadne aspoň realizáciu 
nadstavby v C pavilóne.  

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

 
      Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy    
 
Rozpočtové finančné prostriedky na rok 2013: 

Rozpočet školy:           872 753,- €      

Rozpočet na originálne kompetencie / ŠKD /           193 594,- €                          
Vzdelávacie poukazy          16 559,- €   
Sponzorské            1 400,- €  
Odchodné – učitelia                      1 703,- €                     
Sociálne znevýhodnené prostredie                              1 967,- €    
 Vzdelávanie            7 877,- €  
Kapitálové výdavky           3 489,- €   
Hmotná núdza               581,- €                     
    
Rozpočtové finančné prostriedky spolu:            1 101 736,- €           
 
 
Mimorozpočtové finančné prostriedky SPOLU:       0       
 
Rok  2014: 
Pridelený rozpočet na PK podľa normatívu:  940 868,- € 
Skutočne pridelený rozpočet:                                945 041,- € 
% ( skutočný k normatívu):                                        100,44 % 
 
Pridelené prostriedky rozpočtu za 1. polrok:       412 795,54 €          % prideleného rozpočtu za 1. polrok:  43,68 % 
 
Pridelený  rozpočet v OK :    209 901,- € 

 
Záväzky za  rok :  

2012 :   0,- 

2013:   0,- 

2014 iba  do 30.6.:              0,- 
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SWOT analýza školy: 
 

Silné stránky Slabé stránky 

 Stúpajúci záujem žiakov o našu školu 

 Výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 

 Modernizácia vzdelávacieho  procesu 

 Počítačová gramotnosť 

 Realizácia projektu Notebook pre 
každého žiaka v troch triedach 

 Kvalitná výučba cudzích jazykov 

 Využívanie metódy CLIL 

 Zapájanie sa do projektov 

 Tvorivosť, flexibilita a inovačná 
schopnosť pedagógov školy 

 Výborné umiestnenia žiakov 
v postupových súťažiach a olympiádach 

 Ochota učiteľov tvoriť a implementovať 
projekty 

 Ponuka tried s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov 

 Zručností učiteľov vo využívaní IKT 

 Ďalšie vzdelávanie sa učiteľov 

 Fungujúce CVČ 

 Inovácie vo vyučovacom procese 

 ŠKD počas jarných prázdnin 

 Záujmová činnosť žiakov-voľnočasové 
aktivity 

 Organizovanie exkurzií pre našich žiakov 

 Organizovanie KK OFJ a metodických 
dní pre učiteľov 

 Zriadenie inštitútu špeciálneho pedagóga 

 Projektové vyučovanie 

 Chýbajúce exteriérové priestory 

 

Príležitostí Riziká 

 Bilingválne vzdelávanie 

 Získanie zahraničného lektora na výučbu 
AJ 

 Publikačná činnosť učiteľov 

 Rozvoj pohybovej kultúry 

 Práca so žiakmi s IVVP 

 Pokles záujmu o aktívny šport 
 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 
 
       3.miesto v rámci mesta – Aktívna škola 
       Výsledky žiakov v Testovaní 2014 

 Kvalitný výchovno-vzdelávací proces 

 Využívanie IKT vo vyučovacom procese 

 Výsledky žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach 

 Zapájanie sa do projektov a úspešnosť 

 Projekt Notebook pre každého žiaka - zapojenie ďalšej triedy 

 Ďalšie vzdelávanie pedagógov 

 Vydávanie školského časopisu 

 Zapájanie sa do projektu Supertrieda 

 Výborná spolupráca s rodičmi pri organizovaní rôznych aktivít  

 

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

 

 Skvalitniť hospitačnú činnosť - vnútroškolská kontrola 
 Dobudovať projekt ŠKD v anglickom jazyku 
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Spolupráca s rodičmi a organizáciami 
 
Dobrú spoluprácu s rodičmi považujeme v podmienkach školy za veľmi dôležitú, pretože má pozitívny 
vplyv na školskú úspešnosť žiakov, preto sa o ňu usilujeme. Spoluprácu orientujeme aj na  odborné 
pedagogicko-psychologické inštitúcie, na materské školy v našom obvode, úzko spolupracujeme s MČ 
Košice – Juh, s Radou školy a s Radou rodičov. 

Spolupráca školy s rodičmi a zákonnými zástupcami sa zabezpečovala prostredníctvom Rady 
rodičov, ktorá sa stretávala pravidelne na svojich zasadnutiach. Vysoko oceňujeme pomoc Rady rodičov 
pri organizovaní osláv 50. výročia založenia našej školy, pri organizovaní 1.školského reprezentačného 
plesu, pri úprave exteriéru školy, ale aj pri organizovaní rôznych aktivít pre žiakov školy – zberové 
aktivity, vianočné trhy, rozlúčka s deviatakmi. Rada rodičov sa podieľa na spolufinancovaní projektov, do 
ktorých sa škola zapája, ako aj na zlepšovaní MTZ školy. 

Základná spolupráca medzi školou a rodičmi prebieha v rovine pravidelných triednych aktívov, 
informatívnych RZ, na ktorom sú rodičia informovaní o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, ale aj 
stretnutí vedenia školy s výborom RR. Pravidelne realizujeme Dni otvorených dverí, počas ktorých majú 
rodičia možnosť zúčastniť sa na vyučovacích hodinách.  Rada rodičov je zaregistrovaná ako príjemca 
2 % dane. Rada rodičov zakupuje knižné odmeny pre úspešných žiakov na konci školského roka. 
Spoluprácu s rodičmi považujem za veľmi dobrú  a vysoko hodnotím osobnú angažovanosť  rodičov voči  
požiadavkám školy. 

Spolupráca s materskými školami sa riadi vopred vypracovaným plánom spolupráce. Pred 
zápisom do 1. ročníka sa pravidelne stretávame s rodičmi budúcich prvákov a informujeme ich o 
zameraní našej školy. Organizujeme Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov, v rámci 
ktorých informujeme o profilácii školy, o jej zámeroch, ale tiež majú možnosť zoznámiť sa s prostredím 
našej školy. Okrem toho sa uskutočnili mnohé aktivity – účasť detí z MŠ v učebniach informatiky, v 
telocvični, rôzne besedy, návšteva školskej knižnice a naši žiaci v rámci ŠKD navštevujú materské školy 
s kultúrnym programom. 

Aktívne spolupracujeme aj s Radou školy, jej členovia sa zúčastňujú stretnutí s výborom Rady 
rodičov, aktívne sa zaujímajú o dianie v škole , osobne zúčastňujú sa aktivít v škole a pomáhajú pri 
zveľaďovaní školy a jeho okolia. 

Výborná je spolupráca s MČ Košice Juh, vďaka ktorej sa naši žiaci aj v tomto školskom roku 
zúčastnili medzinárodného tábora vo Velence. V priestoroch Južanu sa konala akadémia v anglickom 
jazyku pre žiakov a rodičov našej školy.  

Dobrá je spolupráca s CPPP  a s pridelenou psychologičkou Mgr. Andreou Volčkovou, 
spolupracujeme s ňou aj pri overovaní predpokladov na zaradenie žiakov do triedy s rozšíreným 
vyučovaním cudzích jazykov.   

Úzko spolupracujeme s košickými vysokými školami a s prešovskou fakultou.PF. Sme cvičnou 
školou pre študentov týchto fakúlt, ktorí vykonávajú priebežnú a súvislú pedagogickú prax u našich 
učiteľov. Žiaci našej školy sa zúčastňujú exkurzií na jednotlivých pracoviskách fakulty. Vysokoškolskí 
učitelia pomohli pri organizovaní Celomestského metodického dňa, ktoré sa konalo aj v priestoroch 
našej školy. Organizujeme odborné semináre a prednášky pre našich učiteľov s pedagógmi obidvoch 
fakúlt. 
        
 

Klady a zápory riadiacej činnosti :   
 

  snaha o zabezpečenie kvalitných podmienok pre plynulý chod VVP 
  rozdelenie úloh vo vedení na základe odbornosti 
  rozvoj kreativity 
  sebarealizácia členov vedenia školy 
  tímová práca 
  administratívna záťaž 
  snaha o vylepšovanie pracovného prostredia  
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Záver: 

 
 

 Školský rok 2013/2014 bol pre našu školu mimoriadne náročný, rok nevšedný,  ale zároveň 
naplnený úspechmi. Bol to rok jubilejný, v ktorom sme dôstojne oslávili polstoročnicu vzniku školy. 
Slávnostné otvorenie jubilejného školského roka sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta Košice 
pána Richarda Rašiho, vedúcej referátu školstva, mládeže a športu Márie Kavečanskej, za odbor 
školstva OÚ Košice sa slávnostného otvorenia zúčastnil pán František Gomolčák, ďalej zástupcovia  
Rady školy a Rady rodičov. Pán primátor následne zavítal aj medzi prvákov a prezrel si priestory našej 
školy. 

Dňa 30. septembra sme výročie školy oslávili slávnostnou akadémiou, ktorej vysoká úroveň 
bola umocnená priestormi Štátneho divadla, kde sa uskutočnila za prítomnosti vzácnych hostí, bývalých 
riaditeľov školy, bývalých učiteľov i žiakov našej školy, ale aktuálne aj našich súčasných pedagógov, 
žiakov a rodičov. Pani viceprimátorka Renáta Lenártová odovzdala riaditeľke školy Ďakovný list 
primátora mesta vedeniu i zamestnancom školy a popriala škole veľa ďalších úspechov 

V oblasti výchovno- vzdelávacích výsledkov a zapájania sa školy do projektov považujeme 
odchádzajúci školský rok za mimoriadne úspešný, o čom svedčí aj hodnotenie v rámci všetkých 
košických  škôl, kde sme obsadili 3. miesto o najaktívnejšiu školu. V celkovom hodnotení sa úvahy 
brali výsledky Testovaní 9, hodnotenie INEKO, počet ocenených v rámci projektu Mesto Košice deťom 
a hodnotenie v súťažiach, ktoré organizovalo CVČ. 

V rámci projektu Mesto Košice deťom bolo 9 našich žiakov ocenených za dosiahnuté úspechy 
v postupových súťažiach a olympiádach na krajskej a celoslovenskej úrovni a jedna žiačka získala titul 
premiant  školy. V rámci okresu Košice IV. sme obsadili 1. miesto v hodnotení výsledkov postupových 
súťaží a olympiád. 

V Testovaní 9 sme v slovenskom jazyku, ale aj v matematiky dosiahli výsledok nad 
celoslovenskou úrovňou, stali sme sa víťazom v rámci okresu Košice IV, v rámci mesta sme obsadili 
4.miesto. 

Keďže sa profilujeme ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, každoročne sa u nás 
koná regionálne kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Veľmi dobre funguje Jazyková škola pri ZŠ na 
Staničnej ul. v Košiciach. V tomto školskom roku sme prvýkrát realizovali výmenný jazykovo – 
divadelný projekt Marseille – Košice, v rámci ktorého navštívili našu školu žiaci z francúzskeho mesta 
Marseille, ktoré bolo zároveň partnerským mestom v rámci EHMK. Projekt pomohol obohatiť jazykové 
znalosti našich žiakov, ale aj rozšíriť si kultúrne obzory. 

Kvalita výučby cudzích jazykov je jedným z našich hlavných priorít, budeme vytvárať aj 
v nasledujúcom období priestor pre jeho naplnenie. Opätovne sa budeme uchádzať o získanie lektora 
anglického jazyka v rámci projektu Comenius. Zvažujeme bilingválnu formu vyučovania. 

Chceme byť aj naďalej školou poskytujúcou kvalitné vzdelanie pre našich žiakov, školou 
modernou, zároveň aj otvorenou s tvorivo-humanistickým prístupom ku každému  žiakovi. 
  
  
  
 
 
Dátum  a čas hodnotiacej porady : 30.06.2014 9,00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Dátum : 31.07.2014  
 
 
 
 
        PaedDr. Eva Pillárová 
        riaditeľka školy 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ:  
 

 Rada školy pri Základnej škole na Staničnej ul. v Košiciach odporúča Mestu Košice ako 
zriaďovateľovi Základnej školy Staničná 13 Košice schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

Prerokované dňa:    15.10.2014 

 

 

Mgr. Lýdia Schmidtová 
predsedkyňa Rady školy 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 
 
 
 
 
 
 

Mesto Košice ako zriaďovateľ Základnej školy na Staničnej ul. č.13 v Košiciach schvaľuje Správu             
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014. 

V Košiciach: ………………….. 

MUDr. Richard Raši,    PhD., MPH 

primátor 


