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1. Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Jozefa Urbana 

Adresa školy Jenisejská 22, 040 12 Košice 

Telefón +421 55 3090704 

E-mail riaditel@zsjenisejska.edupage.org 

WWW stránka www.zsjenisejska.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Košice 

 

2. Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 
Služobný 

mobil 
e-mail 

Riaditeľka Mgr. Zdenka Figurová 055/3090704        - riaditel@zsjenisejska.edupage.org 

ZRŠ  1.st. PaedDr. Jarmila Bóriková 055/3090703  0911/595093 zastupca@zsjenisejska.edupage.org 

ZRŠ 2 st. Mgr. Veronika Kopancová 055/3090703  0911/595093 zastupca@zsjenisejska.edupage.org 

 

3. Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

Predseda Mgr. Stanislav Smolko 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Stanislav Smolko 

  Ing. Eva Orgonášová 

ostatní zamestnanci Márie Miková 

zástupcovia rodičov JUDr. Katarína Adamovská 

  MUDr. Beáta Kolodžejová 

  Ing. Natália Liptáková 

  Ing. Jozef Matej 

zástupca zriaďovateľa Bc. Martin Seman 

  Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová 

  PhDr. Róbert Schwarcz 

  Mgr. Bernard Berberich 

Činnosť Rady školy je predĺžená na základe zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon reaguje na 

vyhlásenie mimoriadnej situácie a následne núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19, 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, na území Slovenskej republiky. 

 

 

 

http://www.zsjenisejska.edupage/
mailto:zastupca@zsjenisejska.edupage.org
mailto:zastupca@zsjenisejska.edupage.org
https://www.skolaefektivne.sk/?law=93_2020%20Z.z.&efficiency=
https://www.skolaefektivne.sk/?law=131_2002%20Z.z.&efficiency=
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4. Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1.-4. ročník PaedDr. Monika Tobiášová 1.-4. ročník 

MZ ŠKD Daniela Redayová ŠKD 

PK matematiky a informatiky Mgr. Katarína Smolková MAT- INF 

PK slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzana Matisová SJL 

PK cudzích jazykov Mgr. Zuzana Zmeková ANJ-NEJ-RUJ-FRJ 

PK výchov Mgr. Dagmar Hadovská HUV-VYV -TSV 

PK spoločensko-vedných predmetov Mgr. Anežka Sasváriová DEJ-GEG-OBN-ETV 

PK prírodovedných predmetov Mgr. Nora Nigutová 
BIO-CHE-FYZ-THD-

SEE 

 

5.      Personálne zabezpečenie vyučovania 

 
Meno a priezvisko funkcia trieda dlhodobé úlohy 

PaedDr.  Jarmila Bóriková zástupkyňa riaditeľky  archív, web-stránka 

Mgr. Veronika Kopancová zástupkyňa riaditeľky  archív, web-stránka 

Mgr. Miroslava Heželová učiteľka 1. stupňa 3.A enviromentálna výchova, OZ  

Mgr. Henrieta Lalkovičová učiteľka 1. stupňa 3.B VMR, Jenisej 

Mgr. Karolína Maurerová učiteľka 1. stupňa 4.C spolupráca s MŠ 

Mgr. Renáta Miklošová učiteľka 1. stupňa 4.A kronika 

Mgr. Iveta Sepešiová učiteľka 1. stupňa 1.A pracovné zošity 1.stupeň 

Mgr. Silvia Servanská učiteľka 1. stupňa 2.A Jenisej 

Mgr. Valéria Šoltysová učiteľka 1. stupňa  spolupráca s knižnicou 

PaedDr. Monika Tkáčová učiteľka 1. stupňa 1.B  

PaedDr. Monika Tobiášová učiteľka 1. stupňa 4.B  

Michal Vasiľ katechét   

Mgr. Zdenka Vitézová učiteľka 1. stupňa 2.B  

Mgr. Martina Balážová učiteľka 2. stupňa 

asistentka učiteľa 

  

Mgr. Michaela Baksová učiteľka 2. stupňa   

Mgr. Viktória Frišmanová učiteľka 2. stupňa   

RNDr. Martina Gáborová učiteľka 2. stupňa 5.C  

Mgr. Tomáš Garčár učiteľka 2. stupňa 8.C zber papiera, ozvučovanie akcií 

Mgr. Dagmar Hadovská učiteľka 2. stupňa 9.B  

Mgr. Kristína Jendrálová učiteľka 2. stupňa 6.B koordinátorka krúžkovej činnosti 

Mgr. Edita Kočišková učiteľka 2. stupňa 6.C Jenisej 

Mgr. Zuzana Kolesárová učiteľka 2. stupňa   

Mgr. Janette Koššuthová učiteľka 2. stupňa   

RNDr. Iveta Kotúčová učiteľka 2. stupňa  Komparo 

Mgr. Karin Mašteníková učiteľka 2. stupňa 8.B VMR 

Mgr. Zuzana Matisová učiteľka 2. stupňa 5.B Jenisej, spolupráca s knižnicou 

Mgr. Katarína Mertová učiteľka 2. stupňa 9.A letáky školy 

Mgr. Nora Nigutová učiteľka 2. stupňa   

Mgr. Miroslava Pavlíková učiteľka 2. stupňa   
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Mgr. Katarína Pončáková učiteľka 2. stupňa   

Mgr. Lucia Prónerová učiteľka 2. stupňa  evidencia úrazov 

PaedDr. Anežka Sasváriová učiteľka 2. stupňa 8.A primárna prevencia protispol.činn. 

Mgr. Stanislav Smolko učiteľka 2. stupňa 7.C výchovný poradca 

Mgr. Katarína Smolková učiteľka 2. stupňa 6.A garant aktualizačného vzdelávania 

PhDr. Valentína Truhanová učiteľka 2. stupňa 7.A pracovné zošity – jazyky 

Ing. Svetlana Tuptová učiteľka 2. stupňa   

Mgr. Lenka Valichnáčová učiteľka 2. stupňa 5.A žiacky parlament 

Mgr. Eva Virostková učiteľka 2. stupňa   

Mgr. Zuzana Zmeková učiteľka 2. stupňa 7.B primárna prevencia protispol.činn. 

Mgr. Marianna Patlevičová špeciálna pedagogička   

Mgr. Marcela Pravdová psychologička   

Bc. Anna Valenčíková vychovávateľka ŠKD   

Mgr. Jana Čonková vychovávateľka ŠKD   

Bc. Katarína Mako vychovávateľka ŠKD  spolupráca s knižnicou 

Alena Koperová vychovávateľka ŠKD   

Daniela Redayová vychovávateľka ŠKD   

Katarína Zubková vychovávateľka ŠKD   

Jarmila Zuskárová vychovávateľka ŠKD  primárna prevencia protispol.činn. 

Patrícia Bodnárová asistentka učiteľa   

Zuzana Mátyás asistentka učiteľa   

Zuzana Demeková asistentka učiteľa   

Eva Horváthová asistentka učiteľa   

Mgr. Jana Hoff asistentka učiteľa   

Daniela Želinská asistentka učiteľa   

 

 

 

6. Údaje o počte tried: 

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

počet tried 2 2 2 3 3 3 3 3 2 23 

 

7.  Organizácia školského roka 

 Školský rok 2020/2021 sa začína 1. septembra 2020. 

 Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2020. 

 Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne  8. septembra 2020. 

 Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2021. 

 Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr  21. januára 2021. 

 Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 

2021. 

 Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční  23. júna 2021. 
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Prázdniny Termín prázdnin 

Jesenné 29.10.2020 – 30.10.2020 

Vianočné 23.12.2020 – 7.1.2021 

polročné 1.2.2021 

Jarné 22.2.2021 – 26.2.2021 

veľkonočné prázdniny 1.4.2021 – 6.4.2021 

letné prázdniny 1.7.2021 – 31.8.2021 

 

8. Kalendár akcií školy 

P.č. Názov aktivity 

1 Týždeň zdravej výživy v ŠKD  

2 Šarkaniáda 

3 Zber papiera 1 

4 Zber papiera 2 

5 Zber papiera 3 

6 Zdobenie perníčkov s predškolákmi 

7 Deň ľudovej rozprávky 

8 Deň Pavla Dobšinského 

9 Živé knihy 

10 Minimaratón v ŠKD 

11 Otvorené hodiny pre predškolákov (6 vyučovacích hodín) 

12 Číta celá škola 

13 Vianoce na Jenisejskej  

14 Besedy s policajtmi 

15 Deň mlieka 

16 Deň vody 

17 Školenie pre deti Cesta  z domu (organizácia Bezpečný prístav) 

18 Deň Zeme 

19 Besedy so psychologičkou 

20 Palacinkový deň 

21 Burza kníh a hračiek 

22 Zbierka – Deň narcisov 

23 Zbierka – recyklácia starých mobilných telefónov 

24 Výchovné koncerty  

25 Mikuláš /v spolupráci s Radou rodičov/ 
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26 MDD /v spolupráci s Radou rodičov/ 

27 Vyučovanie v maskách /v spolupráci s Radou rodičov/ 

30 Tekviciáda 

31 Olympiáda na Jenisejskej 

32 Deň jablka 

33 Imatrikulácia prvákov 

34 Rozlúčka s deviatakmi 

35 Čitateľský maratón 

36 Škola žije hokejom 

37 Deň otvorených dverí 

38 Športové turnaje /bedminton, futbal, vybíjaná, hádzaná, volejbal/ 

39 Talentmánia 

40 Večerné divadelné predstavenie s ôsmakmi 

41 Číta celé Slovensko  

42 Krúžková činnosť 

43 Množstvo dielčích aktivít v rámci projektov, ktorých realizátorom je škola alebo projektov do 
ktorých je škola zapojená 

44 Besedy v školskej knižnici 

45  Školský ples 

46  Vianočná akadémia 

47 Kurz spoločenských tancov pre 8. a 9. ročník 

48 Školy v prírode, okružné výlety, exkurzie 

49 Lyžiarsky kurz 

 

9.  Kalendár porád 

Typ porady Dátum 

P
ra

co
v

n
é 

p
o

ra
d

y
 

25.8.2020 

3.9.2020 

5.10.2021 

2.11.2020 

30.11.2020 

11.1.2021 

1.2.2021 

1.3.2021 

7.4.2021 

3.5.2021 

7.6.2021 

P
o

ra
d

y
 v

ed
en

ia
 

šk
o

ly
 

25.8.2020 

3.9.2020 

5.10.2021 

2.11.2020 

30.11.2020 
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11.1.2021 

1.2.2021 

1.3.2021 

7.4.2021 

3.5.2021 

7.6.2021 

K
la

si
fi

k
a

čn
é 

p
o

ra
d

y
 12.11.2020 

21.1.2021 

22.4.2021 

23.6.2021 

 

 

10. SWOT analýza 

Silné stránky školy 

 humanizácia výchovno - vzdelávacieho procesu, 

 vysoká odbornosť a profesijný rozvoj pedagógov, 

 pozitívny prístup pedagógov k žiakom, 

 odborné učebne informatiky, jazykov, fyziky 

 výučba druhého cudzieho jazyka od 5. ročníka 

 výučba 4 cudzích jazykov 

 bezpečnosť školského prostredia,  

Typ 

porady 
Dátum Čas Program 

P
o

ra
d

y
 

M
Z

/P
K

 

26.8.2020 10:00 
Organizácia práce MZ/PK,  ŠkVP, VP, plán akcií, exkurzií a konti-

nuálneho vzdelávania 

27.1.2021 14:00 Vyhodnotenie  1. polroka práce MZ/PK a VVV   

22.6.2021 14:00 Vyhodnotenie 2. polroka práce MZ/PK a VVV 

Typ  

porady 
Dátum Čas 

Triedne 

aktívy 

14.9.2020 16:30 

9.12.2020 16:30 

13.5.2020 16:30 
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 atraktívnosť edukačnej ponuky školy, 

 využitie internetu a výukových programov vo vyučovaní, 

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP, 

 inkluzívny tím 

 výborné výsledky žiakov v súťažiach v rámci okresu, kraja a Slovenska; 

 elektronická žiacka knižka EDUPAGE, 

 školský časopis Jenisej  

 aktívna práca školského parlamentu, 

 zapojenie sa do národných projektov: 

1. Projekt na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „ Zabezpečenie rovnakého prístupu 

ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 

22, Košice“ 

2. Projekt na modernizáciu učební: „Zlepšenie technického vybavenia odborných 

učební“ 

 možnosti pre rozvoj záujmovej činnosti žiakov využitím vzdelávacích poukazov 

 ďalšie projekty: i-Kid, e-Twinning, Cesta domov, Recyklohry, Školská športová liga,  

 2 telocvične, multifunkčné ihrisko 

 uplatnenie absolventov na stredných školách, 

  spolupráca s OŠ MMK, rodičmi, Radou rodičov a Radou školy, 

 dobrá poloha školy. 

Slabé stránky školy 

 nevyhovujúca úroveň infraštruktúry školy (budovy, vybavenie odborných učební, za-

riadenie), 

 nedostatok finančných prostriedkov na vytváranie vhodných podmienok, 

 zlý stav budovy, potrebné množstvo financií na opravy  

 zlý stav okien, potrebná výmena 

 málo kvalifikovaná výučba technickej výchovy 

Príležitosti 

 postupné zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie žiakov, 

  využitie IKT pri budovaní informačnej spoločnosti, 

 rozvoj kultúrnych aktivít a s tým spojená prevencia drogových závislostí a kriminality, 

 záujem školy o zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce a do výchovno – vzdeláva-

cích programov a projektov, 

 žiacke experimenty a využitie multimediálnych prostriedkov vo vyučovaní, 

 rast záujmu o vzdelávanie s dôrazom na cudzie jazyky, prírodovedné predmety  

a šport, 

 široká ponuka voľnočasových aktivít, 

 využívanie školských priestorov v popoludňajších hodinách žiakmi, učiteľmi 

a verejnosťou, 
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 prepojenosť na MŠ, 

 podpora zo strany rodičov  

 postupné zlepšovanie materiálno - technického vybavenia školy, 

Hrozby 

 nedostatočné financovanie (vplyv na starostlivosť o rozvoj zamestnancov, materiálne  

vybavenie školy), 

 nízky podiel HDP vynakladaný na vzdelávanie, 

 zvyšovanie výdavkov na prevádzku, 

 nedostatok prostriedkov na investície, 

 pokles pohybovo nadaných detí, 

 migrácia obyvateľstva. 

 

11. Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno–vzdelávacom procese 

a) Východiská pre rok 2020/2021 

Vyplývajú z Koncepčného zámeru rozvoja školy a z dlhodobej vízie školy, ako aj z požiada-

viek MZ, PK a z POP pre školský rok 2020/2021. 

 Pripraviť iŠkVP tak, aby odrážal záujem žiakov a rodičovskej verejnosti, ako aj za-

meranie a koncepciu školy.  

 V zmysle legislatívnych zmien pripraviť nový učebný plán pre 9. ročník. Uskutočniť 

zmeny v iŠkVP v predmetoch 9. ročníka a vytvoriť dokumentáciu tak, aby zodpove-

dala hodinovej dotácii jednotlivých predmetov podľa nového učebného plánu. 

 Neustále zvyšovať úroveň poskytovaných školských služieb - uskutočňovať testova-

nie žiakov 5. a 9. ročníka, sledovať výsledky v žiackych súťažiach; výsledky zápisu 

prvákov; počty žiakov v ŠKD. 

 Naďalej skvalitňovať ponuku mimovyučovacej činnosti - či v rámci ŠKD alebo v 

rámci krúžkovej činnosti. 

 Neustále zlepšovať spoluprácu s partnermi v oblasti športu. 

 Pokračovať v zapájaní sa do súťaží - prioritne do súťaží pod gesciou MŠ SR. Prípravu 

na vedomostné súťaže chápať ako integrovanú súčasť vyučovania počas celého šk. 

roka. Oceňovať dobré výsledky pedagógov a žiakov v súťažiach morálne i finančne. 

 Vo vyučovaní preferovať zážitkovosť - tematické dni, využívanie IKT a interaktívnej 

tabule, exkurzie a pod. 

 Smerovať pôsobenie na žiakov k výchove vzdelaných, slušných a sebavedomých jed-

notlivcov schopných reagovať na požiadavky modernej spoločnosti a samostatne rie-

šiť svoje individuálne problémy. 

 Uchádzať sa o získanie prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov zapájaním sa do 

projektových výziev jednotlivých ministerstiev ako i súkromného sektoru, ale aj z 

prostriedkov rozpočtu mesta. 

 Aktualizácia, resp. vytvorenie vnútorných predpisov potrebných k prevádzke školy. 

 Aktívne využívať servery zamerané na problematiku školstva. 
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 Neustále pracovať na zlepšení materiálnych podmienok školy. 

 Pokračovať v modernizácii zariadenia tried. 

 Pokračovať v hygienických maľbách chodieb, tried a kabinetov. 

 Pokračovať v obnove počítačového vybavenia pre učiteľov i žiakov. 

 Riešiť statiku budovy a výmenu okien. 

 Riešiť výrub prestarnutých topoľov v areáli školy. 

 Zabezpečiť úspešnú adaptáciu nových kolegov v pedagogickom zbore. 

 

 

b) Hlavné úlohy pre rok 2020/2021 

V šk. roku 2020/2021 navštevuje školu 523 žiakov. V škole pracuje 7 odd. ŠKD. V škole 

sa vzdeláva tiež 42 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 12 žiakov je 

integrovaných.  

Hlavné úlohy školy vychádzajú z oficiálnych školských dokumentov, platnej legislatívy, POP 

na šk. rok 2020/2021 ako aj z usmernení zriaďovateľa. 

1. Oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu 

2. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

3. Informovanosť a publicita 

4. Materiálne vybavenie školy 

 

Rozpracovanie hlavných úloh 

1. Oblasť výchovno-vzdelávacieho procesu 

 Po celý rok zabezpečovať plynulý, primerane náročný a predovšetkým funkčný vzde-

lávací proces, charakterizovaný dynamickým rozvojom poznania. Podporovať vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučo-

vanie a iné), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov, osobitne per-

sonálne a sociálne v zmysle hesla: „Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný.“ Pestovať 

a podporovať u žiakov kritické myslenie, formovanie vlastných názorov, ako aj vyjadrenie 

týchto názorov a ich následnú argumentáciu. Zadávaním problémových úloh viesť žiakov k 

prepojeniu teoretických poznatkov s ich praktickým využitím. Zintenzívniť používanie mo-

derných technológií na vyučovacích hodinách. Viesť žiakov k hodnoteniu vlastných výkonov 

na vyučovaní i k zamysleniu sa a k hodnoteniu vlastného konania. Dosiahnuť priemer školy z 

testovania žiakov 5. a 9. ročníka lepší ako celoštátny priemer. 

(Z: všetci zamestnanci školy; T: úloha stála) 
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1.1  Inovovaný Školský vzdelávací program 

Na základe analýzy a skúseností korigovať iŠkVP. Kvalitne realizovať iŠkVP. Pri tvorbe 

iŠkVP zachovať filozofiu zvolenej profilácie školy. Pripraviť učebné osnovy pre všetky 

predmety tak, aby bola ich formálna stránka jednotná pre celú školu. 

(Z: všetci učitelia; T: do 18.9.) 

 

1.2  Uplatňovať moderné formy vyučovania 

Aktivitu žiakov na vyučovacích hodinách zvyšovať zaraďovaním problémových úloh a iných 

motivujúcich foriem, ktoré vo zvýšenej miere povedú žiaka k samostatnej práci, ako aj k pre-

pojeniu teórie a praxe. Viesť žiakov k tomu, aby vedeli pracovať na spoločnej úlohe v tíme. 

Podporovať všetky formy zážitkového učenia sa, ako aj prácu s modernými technológiami. 

Na hodinách využívať interaktívne formy vyučovania. V čo najväčšej miere využívať moder-

né pomôcky a didaktickú techniku. Rešpektovať individuálne osobitosti jednotlivých žiakov a 

preferovať individuálny prístup vo vyučovaní i v hodnotení. Rozvíjať talent a nadanie žiakov 

diferencovaným prístupom a zapájaním žiakov do olympiád a súťaží. Preferovať súťaže, ktoré 

majú v POP schválené organizačné poriadky MŠ SR. V maximálnej miere podporovať nada-

ných žiakov v rozvoji ich záujmov. Umožniť im prácu v rámci záujmových útvaroch.  

(Z: všetci učitelia; T: úloha stála) 

1.3  Hodnotenie žiakov 

Dôsledne dodržiavať Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Využívať moti-

vačné formy hodnotenia a klasifikácie, sledovať osobný výkon žiaka. Viesť žiakov k hodno-

teniu vlastných výkonov, ako aj výkonov svojich spolužiakov. Hodnotiť žiaka hneď po výko-

ne. V procese vyučovania dôsledne využívať spätnú väzbu (priebežnú i záverečnú). V jednot-

livých predmetoch zjednocovať požiadavky na výkon žiaka (predovšetkým pri klasifikácii). V 

rámci PK a MZ zjednocovať klasifikáciu žiakov. Pri hodnotení uplatňovať najmä pozitívne 

hodnotenie žiakových výkonov. Klásť dôraz na individuálne napredovanie konkrétneho žiaka. 

Pre lepšiu informáciu rodičov zavádzame  internetovú žiacku knižku. 

 

(Z: všetci učitelia; T: úloha stála) 
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1.4  Testovanie žiakov 

 Po dôslednom zopakovaní učiva preveriť pripravenosť žiakov vstupnými testami z 

matematiky a slovenského jazyka. Vypracovať javové analýzy a výsledky testov prerokovať 

na zasadnutí MZ/PK. Prijať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Zistené 

nedostatky postupne odstraňovať. Preveriť vedomosti žiakov testami z matematiky a sloven-

ského jazyka aj vždy na záver klasifikačného obdobia (polrok a koniec roka). O výsledkoch 

podrobne informovať vedenie školy (oboznámenie s analýzou testov). Výsledky testov vý-

znamne zohľadniť v hodnotení žiaka i jeho polročnej a koncoročnej klasifikácii. 

Pripraviť a organizačne zabezpečiť priebeh celoštátneho testovania žiakov 5. a 9. ročníka. 

Realizovať cielenú prípravu ôsmakov a deviatakov na Testovanie 9. 

(Z: všetci učitelia, vedenie školy; T: úloha stála) 

 

1.5  Rozvoj finančnej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti 

 Pri vytváraní iŠkVP klásť dôraz na zvyšovanie funkčnej gramotnosti. Na 1. stupni 

venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, gramatike a uplatňovaniu komunikatív-

no-poznávacích princípov, rozvoju slovnej zásoby a tvorivosti žiakov. Posilňovať predovšet-

kým čitateľskú gramotnosť. Klásť dôraz na dokonalé zvládnutie čítania a písania. V rámci 

jednotlivých predmetov využívať prácu s rôznymi typmi textov. Klásť pritom dôraz na poroz-

umenie textu a samostatné spracovanie informácie obsiahnutej v texte. Podnecovať čitateľské 

aktivity aj v mimo vyučovacom čase. V celom spektre vyučovacích predmetov spolupracovať 

s mestskou knižnicou. Rozvíjať funkčnú i čitateľskú gramotnosť nielen na textoch umeleckej 

literatúry, ale na textoch všeobecne (administratívne, publicistické, náučné a p.). Na vyučova-

cích hodinách klásť dôraz na spisovné vyjadrovanie a schopnosť argumentovať. Vo vyučova-

com procese sa sústrediť na kladenie otvorených otázok, ako aj na tvorbu žiackych písom-

ných prejavov. Posilňovať postavenie predmetu slovenský jazyk a literatúra, pretože ovláda-

nie štátneho jazyka je predpokladom k zvládnutiu ostatných predmetov. Pri testovaní žiakov 

internými testami formulovať otázky tak, aby bolo potrebné čítať text s porozumením. K to-

muto viesť žiakov počas celého školského roka. Integrovať vyučovanie informatiky naprieč 

jednotlivými predmetmi pričom spájajúcim článkom bude práca na projektoch s jednotlivých 

vyučovacích predmetov. 
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(Z: všetci učitelia; T: úloha stála) 

1.6  Výchovná stránka vyučovacieho procesu 

 Cieľom výchovy je nielen vzdelaný, ale aj slušný a dobrý človek. Viesť preto výchov-

ný proces v duchu humanizmu, akceptácie inakosti, vzájomnej empatie a slušnosti. Vytvárať 

atmosféru dôvery a porozumenia tak v pedagogickom zbore, ako i v rámci vzťahov učiteľ - 

žiak, či učiteľ - rodič. Klásť dôraz na dobré sociálne vzťahy medzi žiakmi, pozitívnu klímu v 

triedach a na vytvorenie bezpečnej a tvorivej atmosféry. Systematicky vytvárať pokojnú a 

tvorivú, pracovnú atmosféru v pracovnom kolektíve, maximálne zapájať celý kolektív do rie-

šenia problémov pracoviska s cieľom budovania kolektívnej zodpovednosti a organického 

spájania osobnej zodpovednosti s kolektívnou. Vštepovať spoluzodpovednosť za šírenie myš-

lienok školy a za jej pozitívnu propagáciu. Spoločne vytvárať „ducha školy“. 

 Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať 

správanie žiakov a ich zmeny. V prípade oprávneného podozrenia, že sú deti fyzicky alebo 

psychicky týrané, šikanované alebo je ohrozovaný ich morálny vývin, bezodkladne riešiť 

problém. Priebežne informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy na triednych ak-

tívoch. Spolupracovať s koordinátorom prevencie a vypracovať program prevencie. Zabezpe-

čiť aktívnu spoluprácu s výchovným poradcom. Zúčastňovať sa besied, výchovných koncer-

tov, celoškolských projektov, výstav. Aktívne viesť žiakov k solidarite - Deň narcisov a p. 

Uskutočňovať pravidelný monitoring správania sa detí, ako i hodnotenie atmosféry v triede 

(triedny učiteľ). Dôsledne dodržiavať Školský poriadok a okamžite riešiť prejavy hrubosti, 

násilia, či šikanovania. Zabezpečiť dôsledný monitoring, zvýšený dozor a predchádzanie 

problémov. Výchovné problémy riešiť v spolupráci s rodičom, pri závažných problémoch za 

účasti vedenia školy. Z rokovaní vyhotoviť písomný záznam. Pri riešení problému so žiakom, 

či rodičom využiť pedagogický takt. V žiadnom prípade neironizovať a neponižovať žiaka, 

prípadne rodiča. Dôsledne dodržiavať interné smernice namierené proti fajčeniu a požívaniu 

alkoholu v areáli školy. V opodstatnených prípadoch dôsledne využívať systém výchovných 

opatrení školy. Zabezpečiť dostupnosť Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa 

do každej triedy. Pri výchove a vzdelávaní zvýšiť dôraz na úlohy súvisiace s výchovou v du-

chu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všet-

kých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Klásť dôraz na dochádzku žia-

kov - spolupráca s rodičmi. Neospravedlnené hodiny riešiť v kontexte vnútorných predpisov. 

Spolupracovať s Políciou, OÚ - odborom starostlivosti o rodinu pri riešení problémov žiakov. 
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Pozývať do školy odborníkov z oblasti psychológie, využívať aj spoluprácu s mimovládnymi 

organizáciami. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom 

na environmentálnu výchovu. Túto ako prierezovú tému Štátneho vzdelávacieho programu 

implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov v Školskom vzdelávacom pro-

grame. Venovať zvýšenú pozornosť dopravnej výchove. Spolupracovať s Políciou SR. Za-

bezpečiť výcvik žiakov na dopravných ihriskách. 

(Z: všetci zamestnanci školy; T: úloha stála) 

 

1.7  Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Zabezpečiť efektívnu spoluprácu pedagógov, výchovného poradcu a inkluzívneho 

tímu s poradenskými zariadeniami. Zabezpečiť participovanie asistentov učiteľa pre začlene-

ných žiakov a pedagogických asistentov pre prácu so žiakmi s ŠVVP na vyučovacom procese. 

Koordináciu práce pedagogických asistentov zabezpečujú špeciálny pedagóg a školský psy-

chológ. Pomáhajú pri zvýšení inkluzívnosti vzdelávania v rámci realizácie národného projektu 

výzvy Na základnej škole úspešnejší II.  

Pri práci a hodnotení žiakov s poruchami učenia dôsledne postupovať podľa Metodic-

kých pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP, usmernení v POP, ako aj podľa 

usmernení špeciálneho pedagóga. 

(Z: všetci učitelia, špeciálny a sociálny pedagóg, vedenie školy; T: úloha stála) 

1.8  Šport na škole 

 Zapájať žiakov do športovej činnosti formou krúžkov i v rámci výchovnej činnosti v 

ŠKD. Organizovať turnaje detí a mládeže. Zapájať sa do širokého spektra športových súťaží. 

Priestory školy využívať na relaxačné športovo zamestnancov, rodičov i širšej verejnosti. 

(Z: všetci zamestnanci školy; T: úloha stála) 

12. Spolupráca s rodičmi a verejnosťou 

Spolupráca s rodičovskou verejnosťou, obecnými a mestskými úradmi, sponzormi a 

mimovládnymi organizáciami 

 Pri riešení problémov školy spolupracovať s Radou rodičov, Radou školy, MMk a OÚ 

v meste, venovať pozornosť oprávneným pripomienkam rodičov i žiakov. Minimálne 3x roč-
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ne uskutočniť triedne aktívy. Získavať rodičov i sponzorov na spoluprácu pri zlepšovaní ma-

teriálneho vybavenia školy. Školské projekty realizovať za podpory i účasti rodičovskej ve-

rejnosti (Zbery, trhy, Dni školy atď.). Vyhľadávať a využívať vo výchovno-vzdelávacom pro-

cese aktivistov mimovládnych organizácií. 

(Z: všetci učitelia; T: úloha stála) 

 

 

13. Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania 

Materiálne vybavenie školy 

 Neustále pracovať na zlepšení materiálnych podmienok školy. Vytvoriť podmienky na 

udržiavanie školského areálu. Doplniť fond športových pomôcok. Postupne modernizovať 

zariadenie tried. Pokračovať v revitalizácii priestorov školy. Pokračovať v rekonštrukcii 

osvetlenia - chodby a triedy. Pokračovať v obnove počítačového vybavenia školy. Uchádzať 

sa o prostriedky z mimorozpočtových zdrojov reagovaním na výzvy a podávaním projektov. 

Ukončenie výmeny starých okien za plastové. Postupná oprava podláh, stien v triedach a na 

chodbách. Dopĺňanie, modernizácia a následné účinnejšie využívanie výpočtovej techniky.  

14. Projekty 

1. Projekt na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „ Zabezpečenie rovnakého prístupu 

ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 

22, Košice“ 

2. Projekt na modernizáciu učební: „Zlepšenie technického vybavenia odborných 

učební“ 

3. i-Kid 

4. e-Twinning 

5. Cesta domov 

6. Recyklohry 

7. Školská športová liga 
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15. Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov 

Krúžok Vedúci 

Maškrtníček 1 
Mgr. Silvia Servanská 

Mgr. Renáta Miklošová 

Maškrtníček 2 
Mgr. Silvia Servanská 

Mgr. Renáta Miklošová 

S batohom do prírody 1 Mgr. Henrieta Lalkovičová 

S batohom do prírody 2 Mgr. Miroslava Heželová 

Gymnastický 1 Mgr. Iveta Sepešiová 

Gymnastický 2 Mgr. Zdenka Vitézová 

Všestranný žiačik Mgr. Karolína Maurerová 

Lego 1 PaedDr. Monika Tobiášová 

Lego 2 Mgr. Monika Tkáčová 

Loptové hry Mgr. Iveta Sepešiová 

Florbal Jakub Francan 

Športové hry Mgr. Lucia Prónerová 

Výtvarný Mgr. Zuzana Kolesárová 

Zatúlaní šmolkovia 1 Mgr. Stanislav Smolko 

Zatúlaní šmolkovia 2 Mgr. Tomáš Garčár 

Skúsime to inak Mgr. Marianna Patlevičová 

Korčuliarsky Adriána Čikotová 

 

16. Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov 

 Vo výchovno - vzdelávacom procese počas vyučovania a mimo školskej činnosti reš-

pektujeme psychohygienické požiadavky. Pri výbere pedagógov a ich zotrvaní na pracovisku 

sa ako prioritné vyžaduje humánny prístup vo vzdelávaní, zážitkového a tvorivého vyučova-

cieho procesu, vytváranie rovnakých šancí a príležitostí pre všetky skupiny žiakov. Kontrola 

sa vykonáva kontrolnou, hospitačnou činnosťou, určením kompetencií zamestnancov školy, 

organizovanie vzdelávacích aktivít školy, požadovanie aktívnej spoluúčasti žiakov a zamest-

nancov na činnosti školy, tvorbe cieľov a hodnotení.  
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 Výchovný poradca vykonáva poradenskú, konzultačnú činnosť pre žiakov, rodičov a 

učiteľov školy. Koordinuje spoluprácu s odborníkmi cez Centrum PPPaP a Centrum ŠpPaP. 

VP koordinuje prípravu a aktivity súvisiace s profesionálnou orientáciou a prípravou na povo-

lanie.  

 

17. Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

Typ vzdelávania Pedagóg Termín od-do Poskytovateľ 

Funkčné 1 10.2018-12.2020 MPC Košice 

Adaptačné 1 9.2020 - 12.2020 ZŠ Jozefa Urbana, Košice 

Aktualizačné 52 9.2020-6.2021 ZŠ Jozefa Urbana, Košice 

Inovačné 9  9.2020-6.2021  MPC 

Špecializačné 8  9.2020-6.2021  MPC 

Kvalifikačné 0     

 

18. Vnútroškolská kontrola 

Štruktúra vnútroškolskej kontroly 

Úsek plnenia základných povinností zamestnancov: 

 plnenie povinností zamestnancami,  

 dodržiavanie pracovného poriadku, 

 dodržiavanie vnútorného poriadku, 

 vedenie pedagogickej dokumentácie, 

 plnenie platnej legislatívy - zákony, vyhlášky, smernice, interné pokyny, 

 dodržiavanie pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok a plnenie 

interných plánov školy. 

Úsek pedagogický 

Spôsobilosti a povinnosti pedagogických pracovníkov 

 odborný a pedagogický rast a vzdelávanie, 

 demokratizácia a humanizácia vzťahu k žiakom, 
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 organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 organizácia činností v poradných orgánoch školy. 

Kontrola stavu, úrovne a výsledkov vzdelávacieho procesu 

Kontrola výchovno-vzdelávacej práce učiteľa, vychovávateľa,  

 sledovanie rešpektovania práv dieťaťa, 

 kontrola organizácie vyučovania a výchovy - psychohygiena, 

 realizácia učebných osnov, zmien, úprav, 

 realizácia problematiky prierezových tém, 

 koncipovanie a realizácia TVVP a riadenie procesu, 

 kontrola a definovanie účelnosti a efektívnosti využívania metód, foriem a prostried-

kov pri vyučovaní a rozvoji osobnosti žiaka, 

 komunikácia, demokratizácia a humanizácia vzťahu učiteľ - žiak, spätná väzba a hod-

notenie, 

 monitorovanie spolupráce s rodičmi, 

 príprava na rozvoj osobnosti pedagógov, 

 kontrola procesu uvádzania začínajúcich učiteľov a práca s nekvalifikovanými, 

 kontrola práce s talentovanými žiakmi, integrovanými, prípadne handicapovanými 

žiakmi, 

 aktivity mimo vyučovania, krúžková činnosť. 

Kontrola žiaka 

 kontrola, sledovanie a diagnostikovanie činnosti žiakov v procese, 

 uplatnenie objektívnych metód a prostriedkov na výkony, výsledky žiakov a ich čin-

nosť, 

 definovanie socializácie žiakov - aktivita, záujem, komunikatívnosť, postoje k hodno-

tám, sebadisciplína, spoločenské vystupovanie a životná orientácia, 

 klasifikácia, hodnotenie - objektivizácia, štandardy, výkonnostné testy, mravný aspekt 

hodnotenia, 

 profilácia žiakov - aktivity, záujmová činnosť, predmetové súťaže, 

 mimo- vyučovacia činnosť žiakov, krúžky. 

Úsek hospodársko-prevádzkových činností 

 kontrola hospodárenia, čerpanie rozpočtu, využívanie pohyblivých platných zložiek, 
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 efektívne využívanie pridelených finančných a materiálnych prostriedkov v súlade s 

predpismi a potrebami, 

 šetrenie materiálu - školských potrieb, učebníc, pomôcok, objektov, 

 kontrola vedenia dokumentácie, spisového a skartačného poriadku - sledovanie dodr-

žiavania záväzných termínov, 

 kontrola hygieny, PO, noriem, a kultúry stravovania a výživy, 

 údržba majetku - primeranosť, odpisy, evidencia, skladovanie pomôcok, zbierok, di-

daktickej techniky, inventarizácie, vybavenie. 

Výstupy a závery kontrolnej činnosti 

Každá činnosť v rámci plánu vnútro-školskej kontroly by mala vyústiť do záverov - presne 

formulovaných, jasne, zrozumiteľne, so zodpovednosťou: 

1. Ústne prerokovanie: pohovor 

2. Písomné: a/ záznam o kontrole, hospitácii, kontrole opatrení, 

b/ správa - hodnotiaca , schvaľuje Rada školy, na vedomie zriaďovateľ (pedago-

gická rada) 

c/ výsledky Testovania 5 a Testovania 9  

 

Záver 

Vypracovala : Mgr. Zdenka Figurová 

V Košiciach, 5. október 2020 

 

        ____________________________ 

         podpis riaditeľky školy 

 

 

 

 

 

 

 


