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Úvod

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je modernou školou, ktoré vzdeláva a vychováva
deti v duchu katolíckej vierouky rešpektujúc poznatky z vedy. Škola je spleťou vonkajších
a vnútorných vzťahov, ktoré by mali mať jasne definovanú pozíciu a víziu, ku ktorej všetky
zúčastnené strany a zložky smerujú.
Spojená škola sv. Košických mučeníkov má niekoľko organizačných zložiek:
•

Základná škola s materskou školou

•

Gymnázium

•

Základná umelecká škola

•

Školský klub detí

•

Centrum voľného času

•

Školská jedáleň

Kvalita školy je dôležitým parametrom. Platí to aj o pedagogických pracovníkoch. Mať
kvalitný, fundovaný, kreatívny pedagogický kolektív je devízou, ktorá je pozitívnym
marketingovým ťahom a reklamou v regióne. Spojená škola disponuje kvalitnými pedagógmi.

Na základe svojho poslania má katolícka škola:
•
•
•
•
•
•
•
•

svedomito pestovať intelektuálne, tvorivé a estetické schopnosti človeka
pozorne rozvíjať úsudok, vôľu a city
prebúdzať zmysel pre pravé hodnoty
podporovať správne postoje a rozumné správanie
uvádzať do kultúrneho dedičstva vytvoreného predchádzajúcimi generáciami
pripravovať na budúce povolanie
podporovať priateľské vzťahy s inými, ktorí majú rozličné schopnosti
a predpoklady
viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov
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Organizačno-personálne zabezpečenie
V súlade s Vyhláškou 9/2006 Z.z. §2 odsek 1 písmená a) – p)

1.1 Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Organizačné zložky:

ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov
Gymnázium sv. Košických mučeníkov
ZUŠ sv. Košických mučeníkov
Školský klub detí
Centrum voľného času
Školská jedáleň

Sídlo organizácie:

Čordákova 50, Košice

Štatutárny orgán:

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka školy

Zriaďovateľ:

Rímsko-katolícka cirkev,
Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28, Košice

Duchovný správca:

Mgr. Peter Novák, dekan – farár Košice, KVP

Kontakt:

www.gkmke.sk

Moderná katolícka škola

skola@sscorke.edu.sk

riaditel.sskm@gmail.com

055/ 787 34 21

sekretariát

055/ 787 34 20

riaditeľ
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1.2 Vedúci pedagogickí zamestnanci
pozícia
Riaditeľka školy
Zástupca pre gymnázium
Zástupca pre základnú školu
Zástupca pre materskú školu
Zástupca pre základnú umeleckú školu
Ekonómka školy
Vedúca školskej jedálne

RNDr. Adriana Bariová
Mgr. Milan Koščo
Mgr. Ivana Hribľanová
Mgr. Mária Boldižárová
Mgr. Roman Sorger
Ing. Martina Ščerbáková
Elvíra Uhrinová

1.3 Rada školy
Rada školy pri Spojenej škole má 11 členov.
pozícia
predseda
Zástupcovia pedagogických pracovníkov
Zástupcovia ostatných zamestnancov
Zástupcovia rodičov

Zástupca študentov
Zástupca zriaďovateľa
Delegovaní zástupcovia

meno a priezvisko člena Rady školy
Mgr. Peter Novák
Mgr. Renáta Halčišáková
Mgr. Šarlota Škorvánková
Ing. Martina Ščerbáková
Peter Jančišin (ZŠ)
Marcela Linková (G)
Mária Tešľová (MŠ)
Anton Lencses
Mgr. Peter Novák
Daniel Rusnák
Ing. Milan Pach
Ing. Mária Mižáková

1.4 Poradné orgány školy
zložka
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
G
G
G

názov MZ a PK
Metodické združenie 1.-4.
PK prírodovedných predmetov
PK spoločenskovedných predmetov
PK výchovných predmetov
PK jazykov
PK prírodovedných predmetov
PK spoločenskovedných a výchovných predmetov
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Vedúci
Mgr. R. Halčišáková
RNDr. A. Kovaľová
Mgr. Ľ. Šoltisová
Mgr. Z. Krajňáková
Mgr. Z. Ondovčinová
Ing. Lucia Palková
Mgr. M. Gardoš
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1.5 Personálne zloženie
Spojená škola sv. Košických mučeníkov sa neustále rozvíja. Nasledujúca tabuľka
udáva prehľad počtu zamestnancov Spojenej školy podľa zložiek a pozícií:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.

zložka Spojenej školy
Materská škola
Základná škola
Gymnázium
Základná umelecká škola
Ostatní nepedagogickí zamestnanci

počet zamestnancov
7
19
10
9
18

Zdroj: Personálne oddelenie Spojenej školy; stav ku 30.06.2016

1.6 Učebné plány a študijné odbory
Charakteristika učebných plánov, študijných odborov:
ZŠ s MŠ
Učebný plán
Základná škola

gymnázium
Študijný odbor
79 02 J (79 02 5 – gymnázium)

ZUŠ
Odbor
Hudobný; výtvarný; literárnodramatický

1.7 Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy. Obsahuje povinné
súčasti v súlade s legislatívnym rámcom. Spojená škola má vypracované školské
vzdelávacie programy, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
rešpektujúc princípy a zásady katolíckej výchovy.
ŠkVP pre materské školy (ISCED 0)
ŠkVP pre 1. stupeň základných škôl (ISCED 1)
ŠkVP pre 2. stupeň základných škol (ISCED 2)
Školský výchovný program v školskom klube detí
ŠkVP pre gymnáziá (ISCED 3A)
Školský výchovný program v centre voľného času
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ŠkVP pre Základnú umeleckú školu

1.8 Analýza pedagogického zboru
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov: 100 %
Analýza podľa kariérového stupňa
Kariérový stupeň
Pedagogický
zamestnanec

začínajúci
1

samostatný
30

s 1. atestáciou
7

s 2. atestáciou
7

Analýza kariérovej pozície
Počet
16
2
1
1
7

Triedni učitelia
Výchovní poradcovia
Kariérový poradca
Uvádzajúci učitelia
Vedúci predmetových komisií a metodických
združení
Koordinátor informatizácie
Koordinátor maturitných skúšok
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátor environmentálnej výchovy
Koordiátor výchovy k ľudským právam
Koordinátor prevencie soc. patol. javov
Riaditeľ školy
Zástupca riaditeľa

1
1
1
1
1
1
1
4

Druhy kontinuálneho vzdelávania
vzdelávanie
Adaptačné
Špecializačné
Funkčné
Aktualizačné
Prípravné atestačné
Inovačné
Funkčné inovačné
Špecializačné
inovačné
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Počet študujúcich
1
3
0
2
2
2
0
0

Počet absolventov
0
2
0

termín

1
3
0
0
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania

2.1 Materská škola
V materskej škole sú v prevádzke štyri oddelenia. Kapacitne poskytuje materská
škola 90 miest pre deti do plnenia povinnej školskej dochádzky. Kvalifikovaní učitelia
rešpektujú potreby detí a pracujú v súlade so Štátnym a školským vzdelávacím
programom. Tento školský rok získalo osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania 22 žiakov, ktoré im slávnostne odovzdala riaditeľka školy na záverečnom
stretnutí detí a ich rodičov.

2.2 Prehľad prospechu žiakov ZŠ a gymnázia
Tabuľka predstavuje prehľad prospechu podľa predmetov a tried
trieda

SPR

1.A

1

SJL

ANJ

NEJ

DEJ

OBN

GEG

MAT

INF

FYZ

CHE

BIO

UKL

TSV

KNB

HUV

VYV

SVP

1.B

1

2.A

1

1,13

1,13

1

1,27

1

1

1

1

1

1

2.B

1

1,13

1,07

1

1

1

1

1

1

1

1

3.A

1

1,29

1,18

1,29

1,18

1

1,24

1

1

1

1

3.B

1

1,17

1,18

1,28

1,18

1

1,12

1

1

1

1

4.A

1

1,52

1,62

1,33

1,43

1

1,1

1

1

1

1

5.A

1

1,59

1,59

1,11

1

1,59

1,93

1

1,26

1

1

1

1

1

6.A

1

2,04

1,75

1,54

1

1,54

1,71

1

1,54

1,75

1

1

1

1

1

7.A

1

2,24

2,06

1,88

1,12

1,59

1,71

1,18

1,76

1,53

1

1

1

1

8.A

1

2,15

1,85

1,8

1,7

2,15

2,35

1,25

2,15

2,35

1,5

1

1

1

9.A

1

2,05

1,62

1,52

1,71

1

1,38

2,24

1,05

1,76

2,14

1,38

1

1

1

1.Ag

1

2,27

2,27

1,82

1,09

1

2,73

1,27

2,36

2,82

1,82

1

1

1

2.Ag

1

1,89

2,22

2,11

1,67

1,33

1,22

2,44

1,22

2,78

2,89

1,89

1

3.Ag

1

2,65

2,82

2,35

1,59

1,41

2,4

3,12

2,18

2,88

3,12

2,18

4.Ag

1

2,65

2,74

priemer

1

1,89

1,86

1,88

1,53

1,12

1,5

1,92

1,18

2,18

2,66

1,47

1

1

1.71

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

SAJ

SNJ

SEY

SED

SEB

SEG

SCH

SEN

2,79

1,7

2,33

2,5

2,5

3,00

3,4

2,17

2,79

1,7

2,33

2,5

2,5

3,00

3,4

2,17

Zdroj: aSc agenda školy
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2.3 Základná umelecká škola
Základnú umeleckú školu v tomto školskom roku navštevovalo 162 žiakov. Na
konci školského roka získali všetci žiaci vysvedčenia podľa navštevovaného odboru
ZUŠ.

2.4 Prehľad dochádzky žiakov ZŠ a gymnázia
Nasledujúci graf podáva celkový počet vymeškaných hodín
Graf 1: Celkový počet vymeškaných hodín v školskom roku podľa tried na ZŠ a G

Počet vymeškaných hodín
2500
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1914

1848 1865 1821

2000
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1215 1304
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1011

1000

742

644

500

216

1286
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371

0
1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

5.A

6.A

7.A

8.A

9.A 1.Ag 2.Ag 3.Ag 4.Ag

počet vymeškaných hodín

Zdroj: aSc agenda
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Inšpekčná činnosť

V školskom roku 2015/2016 bola vykonaných niekoľko inšpekcií vykonaných Štátnou
školskou inšpekciou:
1. Inšpekcia zameraná na zabezpečenie a priebeh prijímacieho konania na
gymnáziu. Záver správy deklaruje, že organizačné zabezpečenie priebehu
prijímacieho konania a spracovanie jeho výsledkov bolo realizované v súlade
s platnými právnymi predpismi.
2. Inšpekcia zameraná na stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania
k ľudským právam. Inšpekcia konštatuje, že škola mala pripravené všetky
materiály k zabezpečeniu vzdelávania. Školská a mimoškolská činnosť bola
realizovaná v príjemnom, motivujúcom prostredí, ktoré poskytovalo žiakom
i zamestnancom pocit bezpečia. Výchovné poradenstvo bolo poskytované na
kvalifikovanej úrovni a celý systém bol premyslený a funkčný. Vedenie školy
podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov.
3. Kontrola zameraná na použitie verejných prostriedkov na mzdy a prevádzku
centrom voľného času. Kontrolu vykonal Košický samosprávny kraj, útvar
hlavného

kontrolóra.

Overovanie

kontrolovaných

skutočností

bolo

vykonávané na všetkých dokladoch súvisiacich s prijatím a použitím dotácie,
technikou štúdia dokumentov a riadeným rozhovorom. Správa o výsledkoch
kontroly č. 15/2016-1/TK/P konštatuje súlad s legislatívou.

Gymnázium a ZŠ vedie niektoré druhy tlačív v súlade s § 4 vyhlášky č. 326/2008 Z.z.
O druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov
ich evidencie a uloženia v elektronickej forme, čo sa strelo s pozitívnym ohlasom,
pretože patríme k prvým školám v rámci Košického kraja.
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Zapojenie sa školy do projektov
Spojená škola sv. Košických mučeníkov sa veľmi aktívne zapája do rôznych

projektov. Prinášame prehľad najvýznamnejších projektov podľa zložiek školy.
p.č. Názov projektu
Zúčastnená zložka školy
1.
Premena tradičnej školy na modernú – Projektové Gymnázium
učenie zážitkovou formou (veľký projekt z fondov
EÚ) – projekt ukončený 09/2015
2.
Digiškola
Gymnázium
Základná škola
Materská škola
3.
Elektronické testovanie
Gymnázium
Základná škola
4.
Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní
Centrum voľného času
5.
Diverzita v škole ako príležitosť zvýšiť kvalitu – Gymnázium a ZŠ
projekt Erasmus +
6.
Domestos pre školy
Základná škola
7.
Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
Základná škola

Moderná katolícka škola

13

5

Výsledky Testovania 9 a umiestnenia deviatakov

5.1 Výsledky Testovania 9
Testovania 9 sa zúčastnili všetci žiaci deviatého ročníka.
základné údaje

matematika

Priemerná % úspešnosť školy
Percentil školy

73,8 %
97,6 %

slovenský jazyk a literatúra

74,0 %
93,8 %

5.2 Profesijný vývin žiakov 9. ročníka
typ školy

Gymnázia
SPŠ
Hotelová akadémia
SOŠ
SZŠ
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absolútny počet žiakov

11
3
1
3
2

relatívny počet (v %)

55 %
15 %
5%
15 %
10 %
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Účasť na súťažiach

Výsledky súťaží za ZŠ sú v prílohe.
Gymnázium
Krajské kolo - pod vedením RNDr. Dany Čurillovej
3. miesto v Chemickej olympiáde v kategórii C
Matej Rešetár (1.A)

Celoslovenská súťaž - pod vedením Mgr. Šarloty Škorvánkovej
4. miesto v Biologickej olympiáde v projektovej
časti kategórie A
Filip Korim (4.A)
Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Cena Televízie Markíza 2. stupňa v súťaži Štúrovo pero
kategória Stredoškolské časopisy
Prémia redakcie Obrana za dobre spracovanú a
redakcia časopisu Quo vadis výborne ilustrovanú tému s názvom Damoklov meč –
vojna či potreba vlastniť, ktorá sa venuje najmä
príčinám vojen.
4.miesto v absolútnom poradí. Celkové výsledky tu.
Okresná súťaž - pod vedením Mgr. Petra Nováka

Peter Múdry, Dominik Mazar,
Šimon Mesarč (3.A)

1. miesto v Biblickej olympiáde

Krajská súťaž - pod vedením Mgr. Šarloty Škorvánkovej
1. miesto v biologickej olympiáde
Filip Korim (4.A)
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
3. miesto v Olympiáde slovenského jazyka a
Radoslava Neubertová (2.A)
literatúry v kategórii B
Krajská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
1. miesto ...a Slovo bolo u Boha... - umelecký
Šimon Mesarč (3.A)
prednes poézie
3. miestov súťaži ...a Slovo bolo u Boha... Veronika Pristašová(2.A)
umelecký prednes prózy
Foto zo súťaže.
Celoslovenská súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
1. miesto v súťaži Gerbócova literárna Snina Zuzana Matiová (3.A)
vlastná literárna tvorba - próza
3. miestov súťaži Gerbócova literárna Snina Radoslava Neubertová(2.A)
vlastná literárna tvorba - próza
Moderná katolícka škola
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Foto zo súťaže
Arcidiecézna súťaž - pod vedením PaedDr. Heleny Čižmárovej
Michaela Komarová (2.A)
2. miesto v súťaži Alžbetina ruža - spev moderná pieseň (duo)
Zuzana Matiová (3.A)
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Maturitné skúšky

Gymnázium sv. Košických mučeníkov dosahuje výrazne dobré úspechy
v maturitných skúškach i v uplatnení absolventov. Dôkazom je úspešnosť našich
študentov pri externej časti maturitnej skúšky. Externá forma a písomná forma
internej časti maturitnej skúšky ssa konala v dňoch 15.03. – 17.03.2016 podľa platného
časového a personálneho harmonogramu.
Graf: Priemer a percentil úspešnosti maturantov na EČ MS 2016
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priemerná úspešnosť školy

matematika
percentil školy

Zdroj: Národný
ný ústav certifikovaných meraní 2015
Badateľné úspechy dosiahla škola aj na ústnej forme internej časti maturitnej
skúšky, na ktorú boli tento rok delegovaní predsedovia predmetových maturitných
komisií z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach.
Gymnázium sv. Košických mučeníkov dosahuje výrazne
výrazne dobré úspechy aj v prijatí
absolventov na univerzity doma i v zahraničí a v zamestnanosti absolventov
absolventov. Viac ako
93 % absolventov sa umiestni
umiestnilo na univerzite v SR alebo v zahraničí.
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa konala v termíne 30.05.
30.05.-31.05.2016
podľa harmonogramu zverejneného na verejne dostupnom mieste a na webovej stránke
školy. Záver maturitných skúšok spojený so slávnostným odovzdaním vysvedčení sa konal
v rámci sv. omše v kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach dňa 02.06.2016.
Štatistické spracovanie výsledkov ústnej formy internej
internej časti maturitnej skúšky 2016:
2016

Priemer známok na maturitnej skúške
2,5
2,11

2

2

2

2

1,67

1,78

1,67
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1,5
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1,5

1
0,5
0
ANJ

BIO

DEJ
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CHE

INF

MAT

OBN

SJL

priemer

Zdroj: aSc agenda školy
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8

Aktivity školou organizované

Dĺžka trvania školského roka predstavuje disponibilný priestor na realizáciu
rôznych aktivít školy. Tabuľka predstavuje prehľad najvýznamnejších aktivít
organizovaných Spojenou školou:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

názov akcie
sv. omše pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy v stredy
adventné, vianočné, veľkonočné a iné príležitostné posedenia, akadémie
a besedy
účasť v predmetových olympiádach
návšteva divadelných predstavení v dopoludňajších i večerných hodinách
stužkové slávnosti, imatrikulácie študentov
spevácky zbor, krúžky, tvorivé dielne,
školský časopis „Quo vadis“, „Čordáčik“
návštevy detského domova, domovov dôchodcov, ústavu geriatrie
v adventnom a vianočnom čase
školy v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, kurz ochrany života
a zdravia, turistický kurz
každý žiak má možnosť pracovať v rámci triedy na projekte,
bohatá popoludňajšia športová činnosť,
zapojenie sa do matematických, biblických, športových, recitačných,
literárnych súťaží,
dni otvorených dverí
pravidelné návštevy mestskej knižnice v rámci tried,
environmentálna výchova a dopravná výchova v spolupráci s CVČ a políciou,
protidrogová prevencia,
dôsledná separácia odpadu.
majáles, noc v škole
školy v prírode
deň Zeme, deň vody, deň zdravia,...
duchovné obnovy, duchovné cvičenia, duchovné aktivity
Iné aktivity popísané na www.gkmke.sk
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9

Spolupráca
Aktívna spolupráca s rôznymi externými organizáciami je nevyhnutná a vytvára

priestor pre zviditeľnenie sa školy.

p.č.
1.
2.

Názov inštitúcie
Farský úrad – Košice, KVP
Mestská knižnica pre mládež

3.
4.

Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

5.
6.
7.

Štátne divadlo v Košiciach
Farský úrad Košice - Pereš
IUVENTA

Moderná katolícka škola

Forma spolupráce
Organizácia spoločných akcií
Organizácia besied so spisovateľmi
so slovenska i zo zahraničia,
čitateľský maratón
Letná škola žurnalistiky
Akceptovanie poslucháčov na praxi
Kluby
učiteľov
matematiky,
geografie
Návšteva divadelných predstavení
Spolupráca pri aktivitách
Spolupráca pri realizácii projektu
Komprax
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10 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
zdroj financovania

zložka
Materská škola
Základná škola - normatív
Gymnázium - normatív

MŠVVaŠ SR

mesto Košice

Košický
samosprávny kraj

eur
3 092
348 626
114 513

účel použitia
mzdové a prevádzkové
náklady

Vzdelávacie poukazy
Mimoriadné úspechy školy
Sociálne znevýhodnené prostredie
Základná umelecká škola

pomôcky, mzdy,
7 740 prevádzka
0
742 žiaci
56 584

Centrum voľného času

11 069

Školská jedáleň

20 394

Školský klub detí

19 032

Materská škola

99 099

Školská jedáleň

7 885

Centrum voľného času

2 494

mzdové a prevádzkové
náklady a zabezpečenie
výchovy a vzdelávania
žiakov, nákup pomôcok

Rodičovské rady pri gymnáziu a ZŠ
zdroj
financovania
Rodičia a 2 % z
daní

Zostatok
zložka
príjmy
výdaje
k 30/06
Účel
2953,19
Rodičovská rada pri Gymnáziu
4537,21
1584,02 žiacke aktivity
4645,00
Rodičovvská rada pri ZŠ
10370,52
5733,52 žiacke aktivity
Bližšie informácie o použití finančných prostriedkov sú na www.gkmke.sk
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11 Vízia na ďalší školský rok
11.1 Projekty
Realizovať projekty – Erasmus+ (mobilitné výmeny pedagogických zamestnancov
– Veľká Británia, Fínsko, Island, Portugalsko, Belgicko, Malta). Plánujeme dokončiť
vybavenie kaplnky a nákup nových počítačov do učebne informatiky. Plánujeme
dobudovať kabinety pre ZUŠ a rekonštruovať priestory školskej jedálne.

11.2 Akčný plán rozvoja
Akčný plán

názov stratégie
Rozvoj osobnosti
žiaka
1.

2.

Predchádzať
negatívnym
javom

Morálny systém
3.

4.

Zdravé,
ekologicky
prostredie

čisté

Spolupráca
na
misíjnom diele
Moderná katolícka škola

charakteristika
jeho nadanie, rozumové a fyzické schopnosti v duchu
katolíckej morálky tak, aby získal kľúčové kompetencie
veriaceho človeka: komunikačné schopnosti, schopnosť
tvorivo a kriticky riešiť problémy, schopnosť rozlišovať
dobro od zla, pracovať s modernými informačnými
technológiami.
ako sú drogy, fajčenie, teror a násilie, kriminalita,
záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a pod., organizovaním
prednášok a besied s odborníkmi pre sociálno-patologické
javy. Viesť deti v duchu porozumenia, lásky, evanjelia,
znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi
všetkými
národmi,
etnickými,
národnostnými
a náboženskými skupinami
Viesť deti a mládež k sviatostnému životu, aj osobným
príkladom; byť dôsledný a prísny, spravodlivý a dôsledný;
apelovať na posolstvo lásky k blížnemu
výsadbou drevín v areáli školy, udržiavaním čistoty
a bezprašnosti, zapájaním sa do projektu Zdravá škola.
Riešiť dostatok pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu
v rámci telesnej výchovy, mimoškolských športových
aktivít a vychádzkami a športom v ŠKD. Učiť deti zdravo sa
stavovať, pripravovať akcie Deň jablka, Deň mlieka, Deň
vody. Zapojiť sa do Mliečnej ligy zakúpením automatu.
Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu so surovinami,
k zberu druhotných surovín a separovaniu odpadu,
k ochrane životného prostredia.
zapájať sa do zbierok pre misie, rozšíriť pole
pôsobnosti nielen v rozvojových krajinách v spolupráci

vyhodnotenie
riaditeľ,
zriaďovateľ

Riaditeľ

riaditeľ,
farár
riaditeľ

riaditeľ,
farár
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vhodné
podmienky
pre
prácu
žiakov,
pedagógov
a ostatných
zamestnancov
Odborný
pedagógov
a ďalšie
vzdelávanie

rast

Spolupráca
so
školami
v
zahraničí
Podpora
talentovaných
žiakov

Venovať zvýšenú
pozornosť slabším
žiakom a žiakom s
IVVP

Mimoškolská
záujmová činnosť
v rámci
Centra
voľného času

s ostatnými organizáciami, ale vštepovať deťom misijné
poslanie na každom poli ich pôsobnosti.
Nákup interaktívnych tabúľ, zabezpečenie notebookov pre
všetkých pedagógov je potrebné z dôvodu zavádzania
inovačnej didaktiky na projektové vyučovanie, ktoré sa
stáva veľmi účinnou metódou vyučovania. Poskytuje
žiakom možnosti získavať kľúčové kompetencie potrebné
na úspešné realizovanie sa osobnosti v budúcom trhu
práce.
Väčšina pedagogických zamestnancov absolvovala 1.
kvalifikačnú skúšku a niektorí absolvovali kurzy výpočtovej
techniky. Vzhľadom k tomu, že tento kurz nepostačuje na
odborné vyučovanie s využitím informačných technológií,
je potrebné doškolenie všetkých pedagógov, aby na
všetkých výchovno-vzdelávacích predmetoch využívali IKT
a internet
Spolupráca s katolíckymi školami v zahraničí sa zabezpečí
formou ponukových listov na spoluprácu a osobnou
stážou učiteľov ovládajúcich jazyk vytipovanej krajiny.
Formou individuálneho prístupu pedagóga. Podporovať
rozvoj špecifických nadaní a zapájať týchto žiakov do
projektovej činnosti, do riešení olympiád a iných súťaží.
Zadávať úlohy dlhodobého charakteru, aby sa žiaci naučili
rozvrhnúť si pracovný čas tak, aby splnili úlohu v určený
čas,
V radoch bežnej detskej populácie sa v dnešnej dobe
vyskytuje pomerne dosť veľa detí, ktoré majú
diagnostikované rôzne poruchy učenia a správania. Pre
tieto deti je potrebné vytvárať podmienky formou
individuálnej integrácie, čo prináša zvýšené nároky na
prácu pedagógov. Práve katolícke prostredie našej školy
vytvára vhodné podmienky pre takéto deti a duchovná
a hodnotová orientácia našich pedagógov je príkladom
pre žiakov našej školy, prijať do kolektívu aj takýchto
spolužiakov.
Využívame možnosť využitia Vzdelávacích poukazov.
Úlohou je zvýšiť ponuku mimoškolskej činnosti, vytvárať
priateľskú
atmosféru
a svojou
prácou
prispieť
k reprezentácii školy.

Spolupráca
rodičmi

s

bude smerovať v spoluorganizovaní rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí. V spolupráci s Rodičovským
spoločenstvom sa očakáva finančná a materiálna pomoc,
tiež osobná pomoc rodičov pri realizácii úpravy areálu
školy. S pomocou rodičov sa počíta aj pri realizácii
rekonštrukčných prác na škole

Spolupráca
farnosťou

s

spočíva v zabezpečení duchovných obnov a cvičení pre
pedagogických zamestnancov, duchovnej obnovy pre
žiakov, slávenia cirkevných prikázaných sviatkov a žiackych
omší na škole. Pomoc farského úradu potrebná pri riešení
vlastníckych vzťahov budovy školy a pozemku.

12.

riaditeľ

riaditeľ,
zástupca

riaditeľ,
lektor,
zástupca
riaditeľ,
výchovný
poradca,
pedagógovia

riaditeľ,
výchovný
poradca,
pedagógovia

riaditeľ,
výchovný
poradca,
pedagógovia,
zástupca
riaditeľ,
výchovný
poradca,
pedagógovia,
farár

riaditeľ, farár

13.
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Vlastníctvo
budovy

Postupom času získať do vlastníctva budovu školy

14.
Čerpanie financií
z fondov EÚ
15.

6.

Skvalitnenie
materiálnych
a technických
podmienok
v jedálni
Propagácia školy

7.

Moderná katolícka škola

Preferovať čerpanie prostriedkov z fondov realizovaním
projektov a zapájanie čo najširšieho spektra pedagógov
a žiakov do projektov; reagovať na aktuálne výzvy
Postupne získať prostriedky na obnovu vnútorného
priestoru a zariadenia školskej jedálne

Intenzívne propagovať školu v blízkom okolí (na sídlisku,
v meste) ale i v regióne. Prioritou bude i kvalitná mediálna
kampaň.

riaditeľ,
zriaďovateľ
riaditeľ

riaditeľ

riaditeľ, farár
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12 Podmienky a spolupráca
V súlade s vyhláškou 9/2006 Z.z. § 2 ods. 2, písmená a) – d)

12.1 Psychohygienické podmienky
Psychohygienické podmienky sú vyhovujúce v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z.
Denný režim je delený na pracovnú a oddychovú časť. Čas a dĺžky prestávok sú
v súlade s predpismi stanovenými pre psychohygienické zásady.

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok
Poradie
hod.

vyuč.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

čas

Dĺžka prestávky
hodine

7.10 – 7.55
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.45 – 13.30/12.40 – 13.25 Gym.
14.00 – 14.45
14.50 – 15.35
15.40 – 16.25

po

vyuč.

5´
10´
20´
10´
10´
10´/5´
30´/35´
5´
5´
-

12.2 Voľnočasové aktivity
Voľnočasové aktivity pre žiakov sú poskytované v rámci Centra voľného času,
ktoré funguje pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov. Ponuka záujmových útvarov
reflektuje potrebu žiakov školy. Záujmové útvary vedú kvalifikovaní pedagógovia
školy. Centrum voľného času sa riadi Školským vzdelávacím porgramom pre CVČ
a rovnako platným školským poriadkom pre žiakov. Záujmové činnosti priebehajú
spravidla v popoludňajších hodinách podľa platného harmonogramu.
Záujmové útvary pre I. st. ZŠ
Futbalový
Chovateľsko-pestovateľský
Moderná katolícka škola

Záujmové útvary pre 2. st. ZŠ
Anglický klub
Cvičenia zo slov. jazyka

Záujmové útvary pre G
Programovanie
Chemický
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Tanečno-pohybový
Krížom krážom učivom
Tanečno-pohybový
Spevácky zbor

Cvičenia z matematiky
Environmentálny
Spevácky zbor
Chovateľsko-pestovateľský
Biblický
Florbalový
Turistický
Varenie a pečenie
Žurnalistický

Konverzácia v nemeckom jazyku
Literárno-žurnalistický
Matematicko-geografický
Posilňovanie
Prírodovedný

12.3 Spolupráca školy s rodičmi
Spojená škola aktívne spolupracuje s rodičmi žiakov. Pravidelne každý štvrťrok
organizujeme Rodičovské spoločenstvá a konzultácie.
rada rodičov
Rodičovská rada pri ZŠ
Rodičovská rada pri MŠ
Rodičovská rada pri gymnáziu

predseda
Ing. Mária Vattaiová
Ing. Zuzana Kunderová
Slávka Mesarčová

12.4 Spolupráca školy a verejnosti
Prehľad aktivít organizovaných v spolupráci s verejnosťou
•

Vianočné trhy

•

Vianočná akadémia

•

Spolupráca pri revitalizácii školského areálu so susednou školou

•

Vydávanie školských časopisov: Quo vadis, Čordáčik

•

Ples rodičov, farnosti a sympatizantov školy

•

Návštevy klubov dôchodcov

•

Dni starých rodičov

•

Deň matiek
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13 Záver
Vypracoval: Mgr. Milan Koščo
V Košiciach 30/08/2016
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30/08/2016.

13.1 Vyjadrenie Rady školy
Rada školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov na svojom riadnom
zasadnutí dňa 04/10/2016 prerokovala a schválila Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016.
Za radu školy: Mgr. Peter Novák, farár Košice – KVP, predseda Rady školy

13.2 Schválenie zriaďovateľom školy
Správa schválená zriaďovateľom školy.
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