
1 
 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina  

v školskom roku 2018/2019 
 

S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 

v zmysle vyhlášky 9/ 2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

 

A) Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina 

2. Reholná 2, 040 18 Košice – Krásna 

3. Telefón/ fax : 055/ 6852 412 

4. www.skolakrasnakosice.sk, e-mail : zsmsmk@stonline.sk 

5. Zriaďovatel: Košická arcidiecéza,  Arcibiskupský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice 

6. Mená vedúcich zamestnancov: 

Riaditeľ školy: PaedDr. Veronika Becová 

Zástupca riaditeľa školy pre základnú školu: Mgr. Juraj Kardoš 

Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Mgr. Viktória Oráčová 

Ekonóm školy: Kristína Plšíková 

Poverená vedúca učiteľka centra voľného času: Mgr. Jana Zajdelová 

Vedúca školskej jedálne: Irena Matisová 

7. Poradné orgány riaditeľa školy : 

- vedenie školy 

- pedagogická rada školy 

- metodické orgány 

- výbor spoločenstva rodičov 

- rada školy 

B) Počet žiakov materskej a základnej školy: 

 

Počet žiakov ZŠ k 15. 9. 2018 

 

V ročníkoch 

1. ročník......38 

2. ročník......17 

3. ročník......31 

4. ročník......23 

5. ročník......30 

6. ročník......14 

7. ročník......18 

8. ročník......17 

9. ročník......16 

Spolu:        204       

                                                         

Celkový počet žiakov základnej školy..............................................................................................................204 

Z toho počet integrovaných  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/........................13 

 

Počet žiakov ZŠ k 31. 8. 2019 

 

1. ročník.......38 

2. ročník...... 17 

3. ročník.......32 

4. ročník.......23 

5. ročník.......28 

6. ročník...... 14 

7. ročník.......16 

8. ročník.......19 

9. ročník.......16 
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Celkový počet žiakov v základnej škole............................................................................................................203 

Z toho počet integrovaných  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.........................13 

 

Sústavu škôl tvoria základná škola a materská škola. 

Počet žiakov materskej školy: 
Počet oddelení: 3 

/stav k 15. 9. 2018/ 

počet detí 66........................................................................................................ ..................z toho do troch rokov: 1 

/stav k 31. 8. 2019/ 

počet detí 66........................................................................................ .................................z toho do troch rokov:  0 

počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou:....................................................... ...................................0 

počet detí s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou:.......................................................................0 

počet detí pripravujúcich sa na školskú dochádzku:...............................................................................................22 

počet detí postupujúcich do prvého ročníka školy..................................................................................................22 

Podrobné informácie o výchovnovzdelávacích výsledkoch materskej školy sú uvedené v podrobnej správe 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch materskej školy za školský rok 2018/19. 

Školské zariadenia: 

Výchovno-vzdelávacie školské zariadenia: 

1. Školský klub detí 

2. Centrum voľného času 

Účelové školské zariadenie: 

Školská jedáleň 

1. Školský klub detí /ŠKD/: 

Počet žiakov pravidelne navštevujúcich ŠKD: 

/stav k 15.9. 2018/................................................................................................................. ..................................77 

/stav k 31.8.2019/........................................................................................ ............................................................76 

2. Centrum voľného času  /CVČ/: 

Počet žiakov v záujmových útvaroch: 

/stav k 15.9. 2018/.......................................................................................................... .......................................148 

/stav k 31.8. 2019/................................................................................................................. ................................146     

Počet záujmových útvarov..................................................................................................... .................................14 

Záujmové útvary: 

1. Angličtina hrou MŠ  

2. Futbalový krúžok 

3.    Literárno-dramatický krúžok 

4.    Tvorivá dielňa 

5.    Moderná hudba 

6.    Moderný tanec  

7.    Mat-slo 9 

8.    Športový krúžok pre dievčatá 

9.    Zborový spev 

10   Malý kuchtík 

11.  Mladý kuchtík 

12.  Športový krúžok pre chlapcov 

13.  Krúžok nemeckého jazyka 

14.  Športové a pohybové hry 

 

Účelové školské zariadenie: 

Školská jedáleň: 

Potenciálni stravníci /stav k 15.9. 2018/................................................................................................................204 

 

C) Údaje o počte žiakov: 
- zapísaných do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2019/20 ZŠ:........................................................................... 34 

- počet žiakov deviateho ročníka:..................................................................................... .......................................16 

- počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku................................................................0 

- počet žiakov prijatých do prvého ročníka strednej školy......................................................................................16 

Stav rozmiestnenia žiakov: 

Gymnáziá..................................................................................................................... ..............................................3 

Konzervatórium............ ........................................................................................................ ....................................0 

Stredné odborné školy:........................................................................................... .................................................13 
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Bilingválne gymnázium........................................................................................................ ....................................1                                         

Žiaci 5. ročníka prijatí na osemročné gymnázium....................................................................................................0 

 

D) Údaje sa neuvádzajú 

 

E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
Celkový prospech: stav k 30.6. 2017 

 

A/ na I. st. ZŠ: 

   Prospelo žiakov:.................................................................................. ...............................................................108 

   Neprospelo žiakov:................................................................................................................ .................................0 

   Neklasifikovaných:..................................................................................................... ............................................2 

 

B/ na II. st. ZŠ: 

   Prospelo žiakov:............................................................................................................. ......................................90 

   Neprospelo žiakov:...................................................................................................................... ...........................0 

   Neklasifikovaných:................................................................................. ................................................................3 

 

Spolu: 

   Prospelo žiakov:............................................................................................................. ....................................198 

   Neprospelo žiakov:................................................................................................................. ................................0 

   Neklasifikovaných:................................................................................. ................................................................5 

 

Stav k 31.8. 2018  

Prospelo žiakov:............................................................................................................. .......................................198 

Neprospelo žiakov:........................................................................................................... .........................................0  

Neklasifikovaných:....................................................................................................................................................5 

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie: 

I. stupeň (primárne vzdelávanie) 

 

Žiaci prvého stupňa boli vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Prospech žiakov prvého ročníka 

bol vyjadrený slovným hodnotením. Žiaci 2.-4. ročníka boli hodnotení klasifikáciou z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra, vlastiveda, matematika, prírodoveda, anglický jazyk, katolícke náboženstvo, informatická 

výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova. 

skratky predmetov roč. 1.- 9., ktorých prospech je uvádzaný:: 

SJL – slovenský jazyk a literatúra    KNB - katolícke náboženstvo 

ANJ – anglický jazyk     PVC – pracovné vyučovanie 

RUJ- ruský jazyk      TEH – technická výchova 

MAT – matematika     VYV – výtvarná výchova 

PDA – prírodoveda     HUV – hudobná výchova 

VLA- vlastiveda      TEV – telesná výchova 

GEG- geografia      TSV- telesná a športová výchova 

DEJ – dejepis       TEV – Telesná výchova 

BIO – biológia      OBN- občianska náuka 

FYZ – fyzika      IFV- Informatická výchova 

CHE – chémia      INF- Informatika 

        

Priemerný prospech žiakov 2.- 4. roč. z jednotlivých predmetov: 

 

Trieda SJL ANJ MAT PRV 

PDA 

KNB VLA PVC IFV 

INF 

HUV VYV TSV 

TEV 

Celkovo 

II.   1,24 1,24 1,18 1,18 1,00    1,00 1,00 1,00 1,10 

III. A 1,31 1,44 1,56 1,03 1,00 1,31 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 

III. B 1,60 1,46 1,46 1,13 1,00 1,53 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 

IV.  1,70     1,52        1,61       1,52      1,13       1,70                      1,00          1,00    1,00      1,00       1,00       1,28 
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Žiaci V., VI., VII., VIII., IX. roč. boli vzdelávaní v zmysle školského vzdelávacieho programu. Rozhodnutím 

riaditeľa školy a po prerokovaní v pedagogickej rade bolo rímskokatolícke náboženstvo v roč. 2.- 9. a výchovné 

predmety hodnotené klasifikačnými stupňami. 

 

- prospech  roč. 5.- 9. - prospech podľa ročníkov- priemerný prospech z jednotlivých predmetov. 

 

Trieda SJL ANJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN KNB HUV VYV TSV TEH Celk 

  
NEJ 
RUJ 

              

V. A 1,38 1,69 1,92 1,00   1,53 1,46 1,69  1,15 1,15 1,00 1,00 1,07 1,33 

V. B 1,71 1,78 1,92 1,00   1,57 1,92 2,14  1,14 1,21 1,00 1,00 1,14 1,46 

VI. 2,07 2,30 1,84 1,00 1,30  1,76 1,69 1,92 1,76 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,47 

VII. 1,56 

2,43 

2,33 
1,42 

2,31 1,00 1,88 1,81 1,94 2,44 2,63 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,64 

VIII. 2,23 

1,58 

2,5 
1,45 

2,23 1,00 1,64 2,41 1,70 1,41 1,64 1,64 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,55 

IX.  1,81 

2,56 

2,60 

1,30 

2,56 1,00 2,12 2,60 2,43 2,37 2,56 1,25 1,00   1,00 1,00 1,87 

 

 

Údaje a výsledky externých meraní: TESTOVANIE 9 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania ...........................................................................................16 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 

matematika……………………………………………………………….............................…....59,4% 

slovenský jazyk …………………………………………………...........……..............................62,3% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 

matematika: …………………………………………………………….......................................63,1% 

slovenský jazyk:…………………………………………………...……......................................62,3% 

Opatrenia, ktoré škola urobila pre úspešnosť žiakov – sledovanie kvality vzdelávania, Komparo, rozširujúce 

vzdelávanie matematiky, slovenského jazyka a literatúry v mimo vyučovacom čase formou krúžkov. 

F) Údaje o učebných plánoch : 
Škola vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

G) Údaje o počte zamestnancov: 
 

- počet pedagogických zamestnancov školy / vrátane školských zariadení/ fyzický stav..................................28 

z toho: 

- v základnej škole............................................................................................................ ...................................22 

- v materskej škole:........................................................................................................... .....................................6 

Z toho 

- v školskom klube detí..........................................................................................................................................2 

- v centre voľného času...................................................................................................................... ..................11 

počet nepedagogických zamestnancov školy/ vrátane školských zariadení/ fyzický stav...................................10 

z toho: 

- mzdová účtovníčka....................................................................................... .......................................................1 

- administratívna zamestnankyňa................................................................................................................. ..........1 

- upratovačky........................................................................................................................... ...............................3 

- vedúca školskej jedálne ........................................................................ ...............................................................1 

- kuchárky..................................................................................................................... ..........................................2 

- pomocné sily v školských zariadeniach........................................................................................................ .......2 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu: 

Všetci pedagogickí zamestnanci vyhovujú kvalifikačným predpokladom, prípadne  osobitným kvalifikačným 

požiadavkám. 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v hodnotenom školskom roku: 

 

 

Trieda SJL ANJ MAT PVO/PDA KNB VLA PVC IFV HUV VYV    TSV 

I. A O N O O O    O O O 

I. B O N O O O    O O O 

II.  O O O O O    O O O 

III. A  O N O O O O  O O O O 

III. B O O O O O O  O O O O 

IV.  O O O O O O O O O O O 

 

 

 
Trieda SJL ANJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN KNB HUV VYV TSV TEH 

  NEJ 

RUJ 

             

V. A O O O N   O O O  O O O O N 

V. B O O O N   O O O  O O O O N 

VI.  O N O N O  O O O N O O O O N 

VII. 
O 

O 

 
O N O O O O O N O O O O N 

VIII. 
O 

  O   

   
O N O O O O O N O O O O N 

IX.  
O 

O 

 
O N O O O O O N O   O N 

 

H) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov základnej školy 
- počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : .................................................1 

- počet pedagógov, ktorí absolvovali priebežné vzdelávanie : ......................................................................6 

Počet pedagógov, ktorí absolvovali 2 atestáciu .............................................................................................2 

 

I)Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
V prehľade uvádzame výrazné úspechy žiakov (1. - 3. miesto) výsledkov dobrovoľnej mimoškolskej činnosti 

žiakov v súťažiach a olympiádach rôzneho typu. Víťazi školského kola postupovej súťaže reprezentovali školu v 

obvodnom, okresnom, krajskom, diecéznom, celoslovenskom kole. 

 

Umiestnenia žiakov na súťažiach 2018/2019 

 

Dávid Fekete  1. miesto OK stolný tenis 

    1. miesto OK beh na 60 m 

    2. miesto OK beh na 300 m 

    2. miesto OK štafeta 4x60 m 

    3. miesto OK vo volejbale  

Tomáš Figura  1. miesto OK Hviezdoslavov Kubín III. kategória, poézia 

    3. miesto KK Hviezdoslavov Kubín III. kategória, poézia 

    2. miesto OK štafeta 4x60 m 

    3. miesto OK vo volejbale 
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Anna Mária Pavlíková  1. miesto OK dejepisná olympiáda 

    1. miesto OK biblická olympiáda 

2. miesto OK Hviezdoslavov Kubín II. kategória próza 

Tomáš Takáč   1. miesto OK stolný tenis 

    3. miesto OK vo volejbale 

Michal Varga   1. miesto OK stolný tenis 

    3. miesto OK vo volejbale 

Lukáš Radomský   1. miesto OK stolný tenis 

    3. miesto OK vo volejbale 

Alexandra Anna Ducárová 1. miesto OK Slávik Slovenska 

Samuel Kocúr   2. miesto OK štafeta 4x60 m 

    3 miesto OK beh na 60 m 

Tomáš Mihálik   2. miesto OK cezpoľný beh 

    3. miesto OK vo volejbale 

Terézia Ogurčáková  2. miesto OK Hviezdoslavov Kubín I. kategória poézia 

Klára Genčúrová  1. miesto OK biblická olympiáda 

3. miesto OK Hviezdoslavov Kubín III. kategória próza  

Tomáš Marcin   2. miesto OK cezpoľný beh 

Ema Matvijová   1. miesto OK biblická olympiáda 

Daniel Truhan   2. miesto OK cezpoľný beh 

Sofia Nemcová   2. miesto OK cezpoľný beh 

Saskia Harčová   2. miesto OK cezpoľný beh 

Lea Ducárová   2. miesto OK cezpoľný beh 

Viktor Pariľák   2 miesto OK štafeta 4x60 m 

Martin Lacko   3. miesto OK v pytagoriáde 

Kristián Oberle   3. miesto OK vo volejbale 

Radovan Figura   3. miesto OK vo volejbale 

Milan Németh   3. miesto OK vo volejbale 

 

2. miesto v OK McDonalds Cup – Lucia Žiaková, Simona Bartová, Sofia Okošová, Peter Žiak, 

Richard Bognár, Adrián Gejguš, Štefan Kravčák, Tadeáš Jobbágy, Dávid Zamba 

 

J) Údaje o projektoch, do ktorých je zapojená škola: 

Aktivizujúce metódy vo výchove 

Digiškola 

Moja prvá škola – implementácia digitálneho obsahu na 1. stupni 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

Renovabis 

 

Projekty výchovného charakteru: 

Európsky týždeň športu, Anglický týždeň, Tehlička, Zober loptu, nie drogy, Biela stužka, Maják 

nádeje, Číta celá rodina, Patróni tried, Svetový deň zdravej výživy, Čítame si spolu, Záložky do knihy, 

Púť do Križevacu, Výstava s témou Marek Križin, Buvirozprávky, Literárne Košice, Ako sa bezpečne 

správať v prítomnosti psa, Umenie zblízka, Vianočné trhy, besiedky, Mikuláš na ceste, Stretnutie so 

starými mamami, Redaktori na stope, Ekotop film, Dejiny tvoríš ty, IT Show, Púť k obrazu Ustavičnej 

pomoci Panny Márie, Deň rodiny 

 

K) Údaje o komplexnej inšpekcii:  

V školskom roku 2018/2019 na našej škole neprebehla žiadna inšpekčná činnosť. 

 

L) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

Základné údaje: 

1. Počet tried: 12 Počet kmeňových učební : 12 Odborných učební: 5 

Odborné učebne: 

- fyziky 
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- chémie 

- biológia 

- informatiky – 3 učebne 

Počet tried, ktorých žiaci navštevujú v odpoludňajšom vyučovaní: 0 

Priestory pre ŠKD boli upravené v kmeňových učebniach. 

Počet telocviční: 1 

 
M) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy: 

Základná škola hospodárila v roku 2018  nasledovne: 

1. Normatívne finančné prostriedky - bežné výdavky   403 768 € 

2. Nenormatívne finančné prostriedky 

- vzdelávacie poukazy            4 026 € 

- asistent učiteľa          10 080 € 

- na dopravu žiakov            2 525 € 

- sociálne znevýhodnené prostredie             150 € 

- výchova a vzdelávanie v MŠ – päťročné deti         3 696 € 

- príspevok na učebnice                 76 € 

- príspevok na lyžiarsky kurz           2 250 € 

- príspevok na školu v prírode           1 800 € 

SPOLU nenormatívne FP:         24 603 €  

       

 

3. Kapitálové finančné prostriedky – riešenie havarijných situácií    95 000 € (presunuté z  r. 2017) 

(rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády) 
 

4. Dotácia z ÚPSVaR – projekt „Dobrovoľnícka činnosť“            86 €                  

5. Dotácie z mesta Košice – originálne kompetencie 

- Školská jedáleň          19 834 € 

- Materská škola        111 348 € 

- Školský klub detí          27 438 € 

- Centrum voľného času           7 415 € 

SPOLU:         166 035 € 

 

6. Dotácie z obcí  - na činnosť CVČ             611 €     

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

rodičov 

- Materská škola             6 685 € 

- Školský klub detí           11 132 € 

- Centrum voľného času                        4 246 € 

- Školská jedáleň – stravné          57 319 € 

- Školská jedáleň – réžia          30 310 €   

SPOLU:                      109 692 € 

8. Mimorozpočtové FP od právnických a fyzických osôb 

KRIŽINČATÁ o. z.             3 644 € 

Prenájom telocvične                            182 € 

SPOLU:                          3 826 € 

 
 

N) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok: 
Analýza činnosti školy v školskom roku 2018/19 

Ciele plánovania úloh 
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1. Úspešné umiestnenie žiakov IX. ročníka na vybrané typy škôl. 

2. Úspešné umiestnenie žiakov v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka  

3. Úspešné umiestnenie žiakov v olympiádach a vedomostných súťažiach. 

4. Prezentácia školy a školských zariadení prostredníctvom webovej stránky. 

5. Informatizácia vzdelávania. 

6. Zvyšovanie kvality vyučovania cudzích jazykov 

7. Zvýšená kvalita poskytovaného záujmového vzdelávania. 

8. Zvýšená úroveň činností školských zariadení. 

9. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy. 

K bodu 1) 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného v školskom roku 2018/19 možno konštatovať, že všetci žiaci, ktorí plnili 

posledný rok školskej dochádzky boli umiestnení na jednotlivé typy škôl podľa vlastného výberu. 

K bodu 2.) 

Žiaci dosiahli v oboch testovaných predmetoch výsledky porovnateľné s celoslovenským priemerom. Výsledky 

Testovania 9 odrážajú ochotu a záujem  žiakov sa vzdelávať.  

K bodu 3.) 

Škola sa zapája takmer do všetkých predmetových súťaží a olympiád v rámci okresu Košice IV, v ktorých žiaci 

získavajú  veľmi dobré umiestnenia. Výrazný úspech bol dosiahnutý v športoch, biblickej, dejepisnej speváckych 

a recitačných súťažiach.   

K bodu 4.) 

Internetová stránka školy informuje o činnosti, podujatiach a aktivitách školy. Príspevky na internetovej stránke 

pripravujú pedagogickí zamestnanci, ale aj žiaci školy. Stránka školy je priebežne počas školského roka 

aktualizovaná a informuje o živote školy. Slúži pre žiakov, zamestnancov a rodičov našej školy. 

K bodu 5.) 

Škola disponuje  3 odbornými učebňami s možnosťou využitia IKT. Žiaci pracujú so 7 interaktívnymi tabuľami, 

z ktorých tri tabule sú v odborných učebniach a štyri tabule v bežných triedach. V rámci informatizácie 

vzdelávania žiaci majú možnosť pracovať s tabletom v závislosti od potreby na vyučovacej hodine. Problémom 

je zabezpečenie tried a učební prístupom na internet. 

K bodu 6.) V súčasnosti škola venuje veľkú pozornosť skvalitneniu výučby cudzích jazykov. Na škole sa 

vyučuje anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk už od 1. ročníka. Ako druhý cudzí jazyk škola ponúka ruský 

a nemecký jazyk. Vo výučbe anglického jazyka využívame moderné formy vyučovania s využitím internetových 

aplikácií. Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Anglického týždňa s anglickými 

lektormi. Na škole je k dispozícií pre žiakov anglická knižnica  pre upevnenie a rozšírenie komunikácie 

v anglickom jazyku.  

K bodu 7) 

Na škole pracuje centrum voľného času. Každoročne sa usilujeme o zvýšenie kvality záujmového vzdelávania 

s ohľadom na záujmy a potreby žiakov. Záujmové vzdelávania zabezpečujú prevažne interní zamestnanci, ale aj 

externí zamestnanci. V školskom roku 2018/2019 žiaci pracovali v týchto krúžkoch :  

 

1. Futbalový krúžok 

2.    Literárno-dramatický krúžok 

3.    Tvorivá dielňa 

4.    Moderná hudba 

5.    Moderný tanec  

6.    Mat-slo 9 

7.    Športový krúžok pre dievčatá 

8.    Zborový spev 

9.   Malý kuchtík 

10.  Mladý kuchtík 

11.  Športový krúžok pre chlapcov 

12.  Krúžok nemeckého jazyka 

13.  Športové a pohybové hry 

14.  Angličtina hrou MŠ 

K bodu 8) 

V tomto školskom roku sme zaznamenali zvýšený záujem o školský klub detí, ktorý pracoval v troch 

oddeleniach. Materiálne sme zabezpečili činnosť ŠKD nákupom vyučovacích pomôcok a hračiek. ŠKD 

organizoval rôzne exkurzie a výlety.   

K bodu 9) 

Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy. 
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V tomto školskom roku sme veľkú pozornosť naďalej venovali materiálno-technickému vybaveniu školy. V 

areáli školy sa pokračovalo v oprave fasády. Škole boli pridelené finančné prostriedky z Ministerstva školstva 

VVaŠ SR v podprograme Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách účelovo 

určených na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády na pavilóne 1. - 4. roč. 

Rekonštrukciou sme zlepšili prevádzkové parametre školy a v nemalej miere zvýšili estetický pohľad na školu. 

Do školskej jedálne sme zakúpila varné kanvice na prenos stravy. V úsilí o zlepšenie materiálno-technického 

zabezpečenia školy chceme pokračovať aj nastávajúci školský rok. 

 

O) Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina je školou spojeného typu, poskytuje rovnocenné 

vzdelanie, ako školy štátneho typu. Výchova a vzdelávanie sú vedené v kresťanskom duchu. Súčasťou školy sú 

aj: školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času. Pedagógovia získavajú skúsenosti z prepojenia 

materskej a základnej školy. 

Zanietenosť učiteľov posunula školu aj do súťaží a projektov rôzneho charakteru. Vo výchovnovzdelávacom 

procese sa vyučujúci venujú aj žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami so zameraním na 

poruchy učenia.  

Škola vydáva časopis Križinčan s príspevkami a tvorbou žiakov. Na škole pracuje rádio MARKO, ktoré sa teší 

veľkému záujmu.  

Výrazné úspechy už niekoľko rokov dosahujú žiaci školy v oblasti športu, vedomostných súťaží, tradične aj v 

súťažiach so zameraním na prednes a spevácke súťaže. Žiaci majú možnosť sa zapájať do mimoškolských aktivít 

v popoludňajších hodinách organizovaných v záujmových útvaroch.  

Škola úzko spolupracuje s farnosťou a mestskou častou pri organizovaní rôznych spoločných podujatí, má 

záujem aj na dobrej spolupráci s rodičmi. Škola tradične organizuje vystúpenia žiakov: Mikuláš, jasličková 

pobožnosť, deň matiek.  

Počas vianočných sviatkov 2018 deti našej školy koledovali v uliciach Krásnej.  Zapájame sa aj do 

celoslovenských zbierok na misie, tehličky pre krajiny tretieho sveta.  

Škola organizuje Deň otvorených dverí, Noc v škole, Deň rodiny, modlitba krížovej cesty, školu v prírode pre 

žiakov 1. stupňa, lyžiarsky výcvik, školské výlety a exkurzie, návštevu kina. V rámci svetového dňa výživy žiaci 

pripravili výstavu zdravých jedál. Neodmysliteľnou súčasťou rozlúčky žiakov deviateho ročníka je tradičný 

program Deviataci zabávajú školu, ktorý je pre verejnosť každoročne organizovaný 29.júna.  

 

Nedostatky: 

Problémy so zabezpečením prístupu na internet. Databáza projektu Infovek je nepostačujúca pre potreby školy. 

Východisko je možné realizáciou projektu MŠVVaŠ SR, ktorý má zvýšiť parametre internetového prístupu pre 

školy.  

 

Schválené v pedagogickej rade dňa 26. augusta 2019. 

 

 

 

 

    

 

 

    PaedDr. Veronika BECOVÁ 

riaditeľka školy 


