
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 Súkromná základná škola, Komenského 2, Košice 

Adresa školy Komenského 2, 040 11 Košice 

Telefón +421 911 434 434 

E-mail info@felixkosice.sk 

WWW stránka felixkosice.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mária Biľová 0911434434   info@felixkosice.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno funkcia 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Paulína Ganaj   

  Martina Matiová   

zástupcovia rodičov Ing. Anna Tomčová   

  Ing. Mária Reviľáková predsedníčka 

zástupca zriaďovateľa Ing. Iveta Orbánová   

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov OZ Škola po novom 

Sídlo Trieda SNP 61A, Košice 040 11 

Telefón 0907214898 

E-mail maria.bilova@gmail.com 

§ 2. ods. 1 c 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 



Rada školy sa v školskom roku 2020/2021 stretla podľa plánu 4x a riešila agendu vyplývajúcu 

zo zákona.  

§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 59 

Počet tried: 4 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 

počet žiakov 35 24 0 0 0 0 0 0 0 59 

z toho v ŠKD 34 24               58 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 9 0     

DPP 0       

Znížený 

úväzok 
4 1     

ZPS 0       

Na dohodu 0       

§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 6 6 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 2 2 

        

spolu 0 10 10 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 



Škola počas pandémie spôsobenej COVID-19 a vyhlásenému núdzovému stavu nemohla byť 

otvorená pre hromadné aktivity s rodičmi. Stihla však realizovať nasledovné aktivity v 

externom prostredí: 

• Stretnutia prváčikov a ich rodičov: opekačka v Ekocentre SOSNA v Družstevnej pri 

Hornáde,Guľáš na Hrešnej pre prvákov a druhákov. 

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

onlin priestore, spolu bolo zrealizovaných 9 online Dní otvorených dverí pre cca 120 

záujemcov. 

Škola bola uzatvorená 7 týždňov (11.január 2021 - 28.2.2021). V snahe pomôcť rodičom 

počas prázdnin po návrate do pracovného procesu a pomôcť deťom znovu sa na školu naladiť, 

realizovala počas letných prázdnin 2 týždenné letné tábory a týždennú letnú školu: 

• Cesta okolo sveta: 5.- 19.7.2021 

• Indiánsky tábor: 12.-16.7.2021 

• Letná škola: 16.-20.8.2021 

Na tieto aktivity bolo spolu nahlásených 79 žiakov. 

§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

Realizované projekty: 

• Podpora zo zamestnaneckého grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia- podpora 

informačnej gramotnosti, vďaka ktorému boli pre deti zakúpené 2 interaktívne tabule a 

projektory. 

• 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. 

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

Metodicko - poradenské centrum, podpora pracovného miesta asistenta učiteľa, školského 

psychológa, školského špeciálneho pedagóga.  

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2020/21 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná kontrola. 

§ 2. ods. 1 j 

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 organizované  

v súlade so školským vzdelávacím programom. 

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

prenájme štyri triedy, riaditeľku a zborovňu. Dve triedy sú v ranných a v popoludňajších 

hodinách využívaný 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 začínalo 8.15 ranným klubom. 

Stravovanie bolo zabezpečené cez vývarovňu jedál Spoločenský pavilón.  

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. Za prenájom týchto zariadení platí škola štandardný prenájom. 

Škola využívala priestory OZ SOSNA na vyučovanie v prírodnej učebni podľa možností a 

protipandemických opatrení. V rámci zážitkového vyučovania sa žiaci učia v exteriéri (v 

múzeu, divadle, parku, v prírode atď.). Arteterapia s CHAT Košice- Lindou van Dalen bola 

tohto roku realizovaná až v druhom polroku. 

Počas popoludňajšieho školského klubu (ŠKD) bolo z Rozhodnutia ministra školstva 

zakázané realizovať krúžky ani pravidelné aktivity.  

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Na základe priebežného hodnotenia dosahovania stanovených čiastkových a celkových cieľov 

je druhý školský rok školy hodnotený ako úspešný. Medzi hlavné indikátory hodnotenia 

úspechu/ neúspechu patria nasledovné: 

• Záujem rodičov o zápis detí bol niekoľkonásobne vyšší, ako škola mohla prijať.  

• 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: v triedach sa snažíme 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 

„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.  

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-19 musela škola 

pristupovať k viacerých zmenám poskytovateľov stravovania. Pracuje sa na nastavení 

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. 

§ 2. ods. 3 a 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 4  

§ 2. ods. 3 b 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 33   

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 33 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021: 0 



Cieľ v danom školskom roku vychádza z vízie školy: 

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

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 - vzdelané, tvorivé, 

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

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 vedieť ich využívať; schopnosti racionálne sa učiť, 

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

života, 

• 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 - učiteľ 

- 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,  

• vnímanie seba i okolitého sveta - veríme, že pocit vlastnej hodnoty priamo motivuje človeka 

k výkonu („rastie to, čomu venujeme pozornosť“ - preto si viac všímame pozitíva), 

• kritické myslenie - vedomosti žiakom neodovzdávame, žiaci ich vyhľadávajú, triedia, 

spracovávajú, riešia problémové úlohy.  

§ 2. ods. 3 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ DOV ETV HUV MAT NBV PVO SJL Spr TEV VYV 

1.Irbisy a a a a a a a a 1 a a 

1.Kapybary a a a a a a a a 1 a a 

2. Mamby a a a a a a a a 1 a a 

2. Plamienky a a a a a a a a 1 a a 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.Irbisy 17 17 0 0 

1.Kapybary 17 17 0 0 

2.Mamby 11 11 0 0 

2.Plamienky 12 12 0 0 

§ 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne financovanie: 165 181 Eur 

Mesto Košice: 30 803 Eur 

Asistent učiteľa: 8128 Eur 

Letná škola: 1 200 Eur 



Podpora stravovacích návykov u žiakov: 5 175 Eur 

Príspevok na digitálne technológie a zabezpečenie dištančného vzdelávania: 1 500 Eur 

Prostriedky na čerpanie výdavkov spojených s pandémiou: 1 775 Eur 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Školské poplatky: 101 900 Eur 

Zápisné: 10 000 Eur 

Školský klub detí: 19 305 Eur 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  

vzdelávacie poukazy: 1 728 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: 28 200 Eur 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 6 038 Eur 

Nadácia Volkswagen: 2 000 Eur 

Prvá pomoc MPSVaR: 664, 94 Eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Nie sú. 

§ 2. ods. 5 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Klub Felix 1 33   Mgr. Daniela Šimková 

Klub Felix 2 23   Mgr. Martina Matiová 

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

S rodičmi prvákov a druhákov 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 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 starými 

rodičmi), ako opekačka- stretnutie v Ekocentre SOSNA, na chate Hrešná.  

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.  

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 

spoločnom diele.  

Tohto roku boli aktivity a intenzita stretnutí poznačené pandémiou spôsobenou COVID-19, 

vyhláseným núdzovým stavom a zákazom vstupu do budovy školy okrem žiakov a 

zamestnancov. 

Záver 

Vypracoval: Mária Biľová 

V Košiciach, 4. októbra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:  

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy dňa 18.10.2021 berie na vedomie a odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.  

 


