Správa o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina
v školskom roku 2020/2021

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021
v zmysle vyhlášky 435/ 2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 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,
5. e-mail : zsmsmk2@gmail.com
6. Mená vedúcich zamestnancov:
Riaditeľ školy: PaedDr. Veronika Becová
Zástupca riaditeľa školy pre základnú školu: Mgr. Juraj Kardoš
Zástupca riaditeľa pre materskú školu: Martina Štefková Dis. – poverená zastupovaním
Ekonóm školy: Kristína Plšíková
Poverená vedúca učiteľka centra voľného času: Mgr. Jana Zajdelová
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Irena Matisová
7. Zasadnutia rady školy prebiehali dištančnou formou:
Meno a priezvisko zvolených a delegovaných členov rady školy:
Zástupca pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Františka FECKOVÁ
Mária BANDURIČOVÁ
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Ing. Agáta LACKOVÁ

Zástupcovia rodičov:

Slavomír DUCÁR
Matúš CHOVAN
Mgr. Silvia SLADÍKOVÁ
Mgr. Veronika VOJTEKOVÁ

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Pavel KAMINSKÝ
Mgr. Miroslav JACKO
PaedDr. Mária ČAČKOVÁ
PhDr. Eva LAKATOŠOVÁ

B) Zriaďovatel: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice
email: scholabu@abuke.sk
Tel. číslo: 0556828120
C) Poradné orgány riaditeľa školy :
- vedenie školy
- pedagogická rada školy
- metodické orgány
- výbor spoločenstva rodičov
- rada školy
Vzhľadom na výskyt koronavírusu v školskom roku 2020/2021 zasadnutia poradných orgánov riaditeľa
školy prebiehali prezenčnou aj dištančnou formou. Všetky zápisnice má uložené vedenie školy
a predseda rady školy.
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D) Počet žiakov základnej školy:
Počet žiakov ZŠ k 15. 9. 2020
1. ročník......41
2. ročník......30
3. ročník......36
4. ročník......18
5. ročník......30
6. ročník......24
7. ročník......31
8. ročník......14
9. ročník......16
Celkový počet žiakov základnej školy...............................................................................................240
Z toho počet integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.........13
Počet žiakov ZŠ k 31. 8. 2021
1. ročník.......41
2. ročník...... 28
3. ročník.......36
4. ročník.......17
5. ročník.......33
6. ročník...... 22
7. ročník.......29
8. ročník.......14
9. ročník.......17
Celkový počet žiakov v základnej škole............................................................................................237
Z toho počet integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.........11
Údaje o počte žiakov:
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka na školský rok 2021/2022................................................38
Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole....................................................21
Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole.........................................................................21
Stav rozmiestnenia žiakov:
Gymnáziá.................................................................................................................................................4
Konzervatórium............ ...........................................................................................................................0
Stredné odborné školy:...........................................................................................................................13
Bilingválne gymnázium............................................................................................................................2
Žiaci 5. ročníka prijatí na osemročné gymnázium....................................................................................2
Počet žiakov materskej školy:
Počet oddelení: 3
/stav k 15. 9. 2020/ počet detí................................................................................................................ 69
/stav k 31. 8. 2021/ počet detí................................................................................................................ 69
počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou:..........................................................................4
počet detí pripravujúcich sa na školskú dochádzku:...............................................................................23
počet detí postupujúcich do prvého ročníka školy..................................................................................19
počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.................................................................1
počet prijatých detí do nového školského roka.......................................................................................21
Podrobné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch materskej školy sú uvedené v správe o
materskej škole za školský rok 2020/21.
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E) Údaje o počte zamestnancov:
- počet pedagogických zamestnancov:
- v základnej škole..................................................................................................................................23
- v materskej škole:...................................................................................................................................6
Z toho
- v školskom klube detí.............................................................................................................................3
- v centre voľného času...........................................................................................................................11
počet nepedagogických zamestnancov...................................................................................................12
z toho:
- mzdová účtovníčka.................................................................................................................................1
- administratívna zamestnankyňa..............................................................................................................1
- upratovačky............................................................................................................................................5
- vedúca školskej jedálne .........................................................................................................................1
- kuchárky.................................................................................................................................................4
F) Všetci pedagogickí zamestnanci vyhovujú kvalifikačným predpokladom, prípadne
kvalifikačným požiadavkám.

osobitným

G) Vzhľadom na výskyt koronavírusu sa v školskom roku mnoho súťaží neuskutočnilo, alebo
prebiehali len dištančnou formou. V prehľade uvádzame výrazné úspechy našich žiakov (1. - 3. miesto)
Umiestnenia žiakov na súťažiach 2020/2021
Ema Matvijová, Anna Mária Pavlíková, Miriam Čontošová – 1. miesto OK biblická olympiáda
Tomáš Figura -

2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – poézia
2. miesto Krajské kolo Jazykový kvet – prednes v anglickom jazyku

Terézia Ogurčáková - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – poézia
Matúš Michalanský -

2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – próza

H) Údaje o projektoch, do ktorých je zapojená škola:
Aktivizujúce metódy vo výchove
Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka
Križina
Digiškola
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
Renovabis
Viem čo zjem
Enviroprojekt
Projekty a aktivity výchovného charakteru:
Múdre hranie, rozlúčka prípravkárov, rozlúčka deviatakov, šarkaniáda, potulky po Košiciach, sviečka
za nenarodené deti, milión detí sa modlí ruženec, rorátne sväté omše, online týždeň vedy a techniky,
videonahrávka dobrá novina, online krížová cesta, tehlička, videopozdrav k dňu matiek, online beseda
duševné zdravie a zdravý životný štýl, letný festival pre žiakov, hodina so zvieracím maznáčikom, súťaž
v pečení, školské výlety. Vzhľadom na výskyt koronavírusu sa mnohé projekty a aktivity nemohli
uskutočniť.
I) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou:
V školskom roku 2020/2021 na našej škole neprebehla žiadna inšpekčná činnosť.
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J) Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:
Počet tried: 14
Počet kmeňových učební : 14
Odborných učební: 3 – chémia, informatika, telocvičňa
Priestory pre ŠKD boli upravené v 3 kmeňových učebniach.
V rámci možnosti škola disponuje kvalitným materiálno – technickým vybavením. Popri využívaní
učebných pomôcok vyučujúci využívajú aj IKT techniku, ktorú škola postupne vynovuje a dopĺňa.
Naďalej plánujeme pokračovať v modernizovaní vybavenia tried.
K) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má
škola nedostatky.
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina je školou spojeného typu, ktorej činnosť vychádza
zo Štátneho vzdelávacieho programu. 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.
Žiaci majú možnosť sa zapájať do mimoškolských aktivít v popoludňajších hodinách organizovaných v
záujmových útvaroch Centra voľného času.
Škola úzko spolupracuje s farnosťou a mestskou častou pri organizovaní rôznych spoločných podujatí,
má záujem aj na dobrej spolupráci s rodičmi.
Na škole pôsobí elokované pracovisko ZUŠ pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov na Čordákovej
ulici v Košiciach. Žiaci môžu navštevovať hudobný a výtvarný odbor.
Nedostatky:
Problémy vidíme v nedostatku tried pre žiakov, preto sme museli upraviť dve odborné učebne na
kmeňové triedy nakoľko prázdny pavilón sa zatiaľ nepodarilo uviesť do prevádzky. Problémom je aj
nestále pokrytie internetu v areály školy.
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. 2020/...................................................................................................................................96
/stav k 31.8.2021/....................................................................................................................................94
2. Centrum voľného času /CVČ/:
Počet žiakov v záujmových útvaroch:
/stav k 15.9. 2020/.................................................................................................................................135
/stav k 31.8. 2021/.................................................................................................................................130
Počet záujmových útvarov......................................................................................................................11
Záujmové útvary:
1. Kuchtík/Cooking club
2. Literárno-dramatický krúžok
3. Won t forget
4. Modelársky krúžok
5. Plamienok
6. Strelecký krúžok
7. Moderný tanec
8. Športový krúžok pre I. stupeň
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9. Tvorivá dielňa
10 Športový krúžok pre chlapcov
11. Žiacky parlament
Vzhľadom na výskyt koronavírusu a častému dištančnému vzdelávaniu záujmová činnosť prebiehala
v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
Účelové školské zariadenie:
Školská jedáleň:
Potenciálni stravníci /stav k 15.9. 2020/...............................................................................................240
E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:
Celkový prospech: stav k 30.6. 2021
A/ na I. st. ZŠ:
Prospelo žiakov:.................................................................................................................................120
Neprospelo žiakov:................................................................................................................................0
Neklasifikovaných:................................................................................................................................2
B/ na II. st. ZŠ:
Prospelo žiakov:.................................................................................................................................114
Neprospelo žiakov:................................................................................................................................0
Neklasifikovaných:................................................................................................................................1
Spolu:
Prospelo žiakov:.................................................................................................................................234
Neprospelo žiakov:................................................................................................................................0
Neklasifikovaných:................................................................................................................................3
Stav k 31.8. 2021
Prospelo žiakov:....................................................................................................................................234
Neprospelo žiakov:...................................................................................................................................0
Neklasifikovaných:...................................................................................................................................3
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, z
predmetov katolícke náboženstvo, informatická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná
výchova boli hodnotení absolvoval.
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
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Priemerný prospech žiakov 2.- 4. roč. z jednotlivých predmetov:
Trieda SJL

ANJ

MAT PRV KNB VLA PVC IFV
PDA
INF

HUV VYV TSV
TEV

II. A

1,23

1,08

1

1,15

a

--

--

--

a

a

a

II. B

1,38

1,07

1,38

1,56

a

--

--

--

a

a

a

III. A

1,31

1,69

1,31

1,31

a

1,19

a

1

a

a

a

III. B

1,22

1,44

1,33

1,39

a

1,33

a

1

a

a

a

IV.

1,18

1,18

1,24

1,29

a

1,24

a

1

a

a

a

Žiaci V. - IX. roč. boli vzdelávaní v zmysle školského vzdelávacieho programu. Po schválení
pedagogickou radou boli výchovné predmety a katolícke náboženstvo hodnotené absolvoval.
Priemerný prospech žiakov 5.- 9. roč. z jednotlivých predmetov:
Trieda

SJL

ANJ

MAT

INF

FYZ

CHE

BIO

DEJ

GEG

OBN

KNB

HUV

VYV

TSV

TEH

NEJ
RUJ

V. A

2,00

1,56

1,19

1

--

--

1,25

1,25

1,25

a

a

a

a

a

a

V. B
VI.

2,06
1,41

1,41
1,27

1
1

-1,14

---

1,53
1,27

1,65
1,82

1,71
1,32

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

VII.
A

1,69

2,06

1,19

1,50

1,81

1,88

1,69

1,31

a

a

a

a

a

a

VII.
B

1,69

1,92

1,23

1,54

1,85

1,69

2,00

1,54

a

a

a

a

a

a

VIII.

2,23

1,92

1,08

1,77

2,15

1,69

1,62

1,54

a

a

a

a

a

a

IX.

1,82

1,88
1,77
1,94
1,63
1,63
2,31
2,00
1,33
2,08
1,62
2,71
2,50
1,57

2,88

1,35

2,06

2,53

2,41

2,41

2,06

a

a

a

a

a

Údaje a výsledky externých meraní: TESTOVANIE 9
V školskom roku 2020/2021 sa z dôvodu výskytu koronavírusu Testovanie 9 neuskutočnilo.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
Základná škola hospodárila v roku 2020 nasledovne:
1. Normatívne finančné prostriedky - bežné výdavky
2. Nenormatívne finančné prostriedky
- vzdelávacie poukazy
- asistent učiteľa
- na dopravu žiakov
- výchova a vzdelávanie v MŠ – päťročné deti
- príspevok na učebnice

497 207 €
3 853 €
12 192 €
3 084 €
4 232 €
6 496 €
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- príspevok na lyžiarsky kurz
- riešenie havarijných situácií
SPOLU:

1 800 €
43 773 €
75 430 €

3. Projekt ESF „Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti
žiakov ZŠ s MŠ sv. Marka Križina“

24 794 €

4. Dotácia z ÚPSVaR – projekt „ Prvá Pomoc-Opatrenie č.1“

19 944 €

5. Dotácia z ÚPSVaR – projekt „Pracuj v školskej kuchyni“
6. Dotácia z ÚPSVaR – projekt „Pracuj, zmeň svoj život“
7. Dotácia z ÚPSVaR – projekt „Dobrovoľnícka činnosť“
8. Dotácie z mesta Košice – originálne kompetencie
- Školská jedáleň
- Materská škola
- Školský klub detí
- Centrum voľného času
SPOLU:
9. Dotácie z obcí - na činnosť CVČ

4 218 €
1 144 €
53 €
29 499 €
149 394 €
42 827 €
9 631 €
231 351 €
682 €

10. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov
- Materská škola
- Školský klub detí
- Centrum voľného času
SPOLU:
11. Mimorozpočtové dary od právnických a fyzických osôb
KRIŽINČATÁ o. z.

5 520 €
10 485 €
2 505 €
18 510 €

3 034 €

Podrobný rozpis obsahuje Správa o hospodárení za rok 2020.
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok:
Analýza činnosti školy v školskom roku 2020/21
Ciele plánovania úloh
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.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného v školskom roku 2020/21 možno konštatovať, že všetci žiaci, ktorí
plnili posledný rok školskej dochádzky boli umiestnení na jednotlivé typy stredných škôl.
K bodu 2.)
V školskom roku 2020/2021 z výskytu koronavírusu sa Testovanie 9 neuskutočnilo.
K bodu 3.)
Škola sa zapája takmer do všetkých predmetových súťaží a olympiád v rámci okresu Košice IV.
Z dôvodu koronavírusu sa veľké množstvo súťaží neuskutočnilo.
K bodu 4.)
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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 2 odbornými učebňami s možnosťou využitia IKT. Žiaci pracujú so 14 interaktívnymi
tabuľami. V rámci informatizácie vzdelávania žiaci majú možnosť pracovať s tabletom v závislosti od
potreby na vyučovacej hodine.
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. Na škole je k dispozícií pre žiakov anglická knižnica pre upevnenie
a rozšírenie komunikácie v anglickom jazyku.
K bodu 7)
Pri škole je zriadené centrum voľného času a elokované pracovisko ZUŠ pri Spojenej škole sv.
Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach. Každoročne sa usilujeme o zvýšenie kvality
záujmového vzdelávania s ohľadom na záujmy a potreby žiakov. Záujmové vzdelávania zabezpečujú
prevažne interní zamestnanci.
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.

Schválené v pedagogickej rade dňa 25. augusta 2021.

PaedDr. Veronika BECOVÁ
riaditeľka školy
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