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1. Identifikačné údaje 

a) názov školy: Súkromná základná škola 

b) adresa školy: Palackého 14, 040 01  Košice 

c) telefónne číslo: 0917 325 729 

d) internetová a elektronická adresa školy. www.didacticus.eu , 

skola.didacticus@gmail.com 

e) údaje o zriaďovateľovi školy:  DIDACTICUS s. r. o, Bazalkova 7, Košice 

f) riaditeľka školy Ing. Andrea Petrová 

g) údaje o rade školy: a poradných orgánov školy: 

Rada školy v školskom roku 2014/2015  

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci verejné záujmy 

a záujmy žiakov, rodičov, pedagógov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy 

a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti orgánov miestnej štátnej správy, 

orgánov obcí a orgánov školskej správy. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja 

školy.   Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu 

p.č. meno a priezvisko zvolený, delegovaný 

1.  Ing. Marián Takáč za zriaďovateľa 

2.  Mgr. Peter Krivda za zamestnancov 

3.  Mgr. Vlasta Pavlíčková za zamestnancov / ex/ 

4.  nenominovaný za rodičov 

5.  Ing. Zuzana Belejová za rodičov 

 

 Rada školy sa vyjadrovala:  

 Koncepcii rozvoja školy 

 K školskému vzdelávaciemu programu, výchovnému programu, školskému poriadku 

 K plánu práce na školský rok 2014/2015 

Poradné orgány školy: 

 Tvoria ju všetci pedagogický pracovníci. Schádza sa najmenej 4 krát ročne. Zvoláva 

a vedie ju riaditeľ. O priebehu rokovania sa vedie zápisnica s prijatými závermi, ktorú 

zapisuje zapisovateľ poverený riaditeľom a overuje poverený pracovník. Pedagogická rada 

prerokúva zásadne výchovno-vzdelávacie otázky činnosti školy, vyjadruje stanoviská 

http://www.didacticus.eu/
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k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní a k opatreniam na odstránenie zistených 

nedostatkov. Vytvára priestor na zavádzanie nových foriem a metód výchovy a pre výmenu 

skúseností. Na jej rokovania môže riaditeľ pozvať aj zástupcov iných orgánov resp. 

organizácií podľa charakteru prerokovaných problémov.  

2. Údaje o počtoch detí v škole a v školskom zariadení 

 

3. Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka 

 

Počet zapísaných detí do 1. ročníka: 13 

Počet žiakov zapísaných na stredných školách: 0 

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

vzdelania 

 počet všetkých tried ZŠ spolu : 4   z toho - v 1. – 4. roč. : 4         v 5. – 9. roč. :0   

 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu : 49   z toho  v 1. – 4. roč. : 49    v 5. – 9. roč. :0 

 zvlášť uviesť počet špeciálnych tried : 0      v nich počet žiakov : 0    

 zvlášť uviesť počet tried nultého ročníka : 0    v nich počet žiakov :0   

 počet oddelení ŠKD : 2     v nich počet žiakov : 48   

 uviesť LEN počet integrovaných žiakov v bežných triedach : 5   

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 2106  toho neospravedlnených : 0     

 počet znížených známok zo správania :  2. stupňa : 0 3. stupňa :0  4. stupňa :0 

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :0     pochvál riaditeľom školy : 0 

 počet prospievajúcich žiakov spolu : 49   neprospievajúcich spolu :0 

 počet neklasifikovaných spolu : 0  počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami : 0 

 počet záujmových útvarov podľa zamerania: 5 

toho  vzdelávacia: oblasť: 1     

    z toho  spoločensko - vedná oblasť: 2 

    toho  esteticko – výchovná  oblasť: 1   

    toho  telesná, zdravotná, športová  oblasť: 1  

tematická oblasť výchovy počet  žiakov 

Základné vzdelávanie 49 

Počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 5 

Školský klub detí 48 
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5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 

 

Údaje o zamestnancoch 

 

počet 

pedagogickí  zamestnanci -  interní 7 

kvalifikovaný 7 

nekvalifikovaný 0 
pedagogickí  zamestnanci - externí 3 

kvalifikovaný 

 

3 

nekvalifikovaný 0 

nepedagogický  zamestnanci - externí 2 

 

6. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Vzdelávanie zamestnancov, zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie  vyplývpodľa § 153 

zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť 

vedenia školy za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 

písm. c zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávanie 

(Školský zákon) a nadväznosti na nový zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 

atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov.  

 

Absolvované školenia:  

 

názov školenia organizátor typ školenia počet 

účastníkov 

Školenie učiteľov ANJ MPC Košice jednorázové 1 

Školenie pre projekt Moderné 

vzdelávanie učiteľov TV 

MPC Bratislava blokové 1 

Školenie učiteľov ANJ MPC Košice jednorázové 1 

 

Kreditové vzdelávanie: 

- Využitie Interaktívnej tabule vo vyučovaní .................... 2 

- Zvyšovanie kvalifikácia učiteľov ANJ / EÚ projekt/ ...... 1 

- Zvyšovanie kvalifikácia učiteľov TV / EÚ projekt/ ........ 1 

- Tvorba výchovného programu v ŠKD ..............................2  
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7. Údaje o ďalších aktivitách a prezentácii na verejnosti 

 

Údaje o aktivitách: 

Naša škola hlavné aktivity zverejňuje na stránke školy www.didacticus.sk a zapisuje 

do kroniky školy.   

   Realizované aktivity v školskom roku 2014/2015:  

 Divadelný týždeň v ŠKD 

 Putovanie za rozprávkou 

 Športové popoludnia 

 Halloween 

 Mikuláš v škole 

 Karneval 

 Divadelné predstavenie  

 Rozprávková noc 

 Škola v prírode v prírode 

 Fandíme hokeju 

 Návšteva ZOO 

 Turistika na Alpinke 

 Týždeň s batohom 

 Letecký deň 

 My day 

 Plavecký výcvik a iné 

 

Naša škola každoročne organizuje letný tábor v dvoch turnusoch a to v mesiaci júl a august. 

Škola sa môže pochváliť s výbornou spoluprácou s rodičmi.  Rodičia majú záujem, aby ich 

deti napredovali. Zúčastňujú sa aktivít, ktoré sú pripravené so zámerom znížiť vekovú bariéru 

medzi rodičmi a deťmi  v spolupráci so školou. Komunikácia rodičov s pedagógmi školy je na 

vysokej úrovni.  

 

8. Údaje o projektoch, súťažiach do ktorých je škola zapojená 

 

Škola je zapojená do dlhodobého projektu CLIL prepojením na prírodovedné a výchovné 

predmety.  

Súťaže:  

V školskom roku 2014/2015 sme sa prvýkrát zúčastnili Celoslovenskej súťaže English stars 

kde sme v dvoch kategóriách z troch obsadili prvé miesto. Celoslovenská súťaž „Integrácia 

2014“  kde naša škola získala špeciálnu cenu za tvorivosť a grafiku.  

Škola sa zúčasňuje pravidelných súťaží ako Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín – 

získané osvedčenie, Fullova ruža a ďalšie výtvarné súťaže.  

V školskom roku sme sa zúčastnili Cambride testov v troch kategóriách.  

 

 

 

http://www.didacticus.sk/
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Projekty: 

Európske projekty :  

Nové trendy anglického jazyka 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno – vzdelávacie predmety  

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie prírodovedných  predmetov 

 

Triedne projekty: Dané projekty boli prezentované rodičom v danom jazyku.  

Chcel by som byť ako… ( 4.ročník, máj 2015)   

Spomienky starých rodičov ( 4. ročník, máj 2015)   

Spoznávame Slovensko ( 4. ročník, máj 2015)     

Otvorme sa svetu ( 2. ročník, máj 2015)    

Štyri ročné obdobia (1. ročník, máj 2015)     

Jobs (1.-4.ročník, máj 2015)  

  

 

9. Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou 

 

V školskom roku 2014/2015 sme mali následnú školskú inšpekciu pri ktorej neboli zistené 

nedostatky.  

 

10. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy 

 

Škola je veľmi dobre  priestorovo, materiálne, technicky i hygienicky vybavená. Má zriadené 

triedy, malú telocvičňu,  veľkú telocvičňu v športovej hale, ktorá sa využíva na blokovú 

výučbu resp. na popoludňajšie športové aktivity.  V triedach je interaktívna tabuľa, návesné 

tabule, DVD so  softvérovým vybavením a knižným fondom i na cudzie jazyky a vyučovanie 

ďalších predmetov. Škola disponuje výpočtovou technikou, ktorá sa využíva na vyučovaní.   

Na spoločnej chodbe sú úplne nové toalety pre žiakov i pedagogický zbor. Škola má 

zabezpečené  úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby aj žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

http://didacticus.eu/wp-content/uploads/2013/09/flag_sk.png
http://didacticus.eu/wp-content/uploads/2013/09/flag_sk.png
http://didacticus.eu/wp-content/uploads/2013/09/flag_sk.png
http://didacticus.eu/wp-content/uploads/2013/09/flag_sk.png
http://didacticus.eu/wp-content/uploads/2013/09/flag_sk.png
http://didacticus.eu/wp-content/uploads/2013/09/flag_sk.png
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11.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení školy a školského zariadenia 

 

Školné:........................................................... 18 940,00 € 

Normatívne finančné prostriedky .................   145 932,00Є 

Nenormatívne finančné prostriedky – vzdelávacie poukazy..............    1600,00  € 

Nenormatívne finančné prostriedky – nákup učebníc ..............    264,00  € 

Nenormatívne finančné prostriedky – ŠKD ..................................... 14 879 ,80 € 

Nenormatívne finančné prostriedky – strava ..................................... 4 950,00 € 

 

12. Cieľ, ktorý si škola  určila v koncepčnom zámere na školský rok 

 

„ V škole sa učím, doma oddychujem. “ je motto našej školy, ktorý sa nám darí plniť. 

Nespĺňame pri deťoch s vysokým počtom vymeškaných hodín. 

 

Oblasti kde školy dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých má nedostatky 

 

kladné stránky: 

 Spolupráca s rodičmi 

 Individuálny prístup ku každému žiakovi 

 100 % kvalifikovanosť pedagogického zboru 

 Využívanie metódy CLIL  anglického jazyka v prírodovedných a výchovných 

predmetoch 

 Pestrosť pri realizovaní voľno-časových aktivít 

 Anglický jazyk výborná úroveň – úspech v súťažiach, testoch.  

záporné stránky: 

 Na trhu sme len päť rokov,  

 Absencia niektorých detí – zdravotné dôvody.  

Na odstránenie nedostatku potrebujeme čas, aby sa škola dostala kvalitou svojej práce do 

povedomia ľudí z okolia.  Vzhľadom na plánované sťahovanie do nových priestorov sa 

nám zjednodušia niektoré veci ohľadom organizácie a priestorového vybavenia školy. Získali 

sme telocvičňu, spoločenskú miestnosť, priestory na PC laboratórium a školskú knižnicu, 

ktorú plánujeme otvoriť v nasledujúcom školskom roku.    

 

13. Spolupráca s rodičmi a inými organizáciami  

Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá. Naša škola spolupracuje s inštitúciami, ktoré sa venujú 

vzdelávaniu.  Rodičom je sprístupnená spolupráca na výchovnom – vzdelácom procese pri 
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každoročnom projekte tried My day. Učitelia sú otvorení ku konzultáciám o prospechu ich 

detí. Dvere do riaditeľne sú pre rodičov sprístupnené.  

Záver 

Súkromná základná škola má  neľahkú úlohu. Presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl. Aj 

napriek tomu sa bude škola snažiť aktívnou činnosťou preukázať svoju opodstatnenosť, svoje 

poslanie a miesto pri skvalitňovaní života mladých ľudí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha :  

Podrobná správa z klasifikačnej porady za 2. Polrok 

Záverečné tabuľky a hodnotenie žiakov a jednotlivých predmetov v percentách. 

 

 

 


