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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022 

Údaje o škole 

Názov školy         Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice 

Adresa školy          Bernolákova 18, 040 11 Košice 

Telefón         +421 5564 224 91 

E-mail          zscamke@zscamke.sk 

WWW stránka          https://zscamke.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka PaedDr. Mária Čačková 

Zástupca pre 1.st. PaedDr. Katarína Zentková 

Zástupca pre 2.st. Ing. Terézia Hrebeňárová 

Ekonómka Ing. Marcela Ďurianová 

 

Rada školy 

  

predseda Ing. Marcela Ďurianová 

pedagogickí 

zamestnanci 
Mgr. Marianna Križalkovičová 

  Mgr.Jurašeková Monika 

   

ostatní zamestnanci Ing. Marcela Ďurianová 

   

zástupcovia rodičov Ing. Ivan Jiříček 

  Ing. Hakulin Martin 

  Mgr. Hertelý Karol 

  Mgr. Magdová Mariana 

   

zástupca zriaďovateľa Mgr.Barna František 

  Mgr. Miroslav Jacko 

  RNDr.Bariová Adriana 

  Ing.Otília Šeligová 
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Údaje o zriaďovateľovi 

Názov     Košická arcidiecéza 

Sídlo      Hlavná 28, 041 83 Košice 

Telefón      055/6828120 

E-mail      scholabu@abuke.sk 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

V školskom roku 2021/2022 pôsobila Rada školy ako poradný samosprávny orgán ZŠ sv. Cyrila 

a Metoda. Rada školy vyjadrovala a presadzovala verejné záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.  

Volila riaditeľku školy a plnila tiež úlohu verejnej kontroly, posudzovala a vyjadrovala sa k 

činnosti školy, tak ako jej to vyplýva z legislatívy a štatútu rady školy.  

Na škole pracuje Metodické združenie  (MZ) prvého stupňa, Predmetové komisie (PK) na 

druhom stupni a Metodické združenie školského klubu detí. Stretnutia poradných orgánov sú 

plánované štyri krát do roka, alebo podľa potreby. Z každého stretnutia je vyhotovená zápisnica. 

V MZ, PK sa plánovane prerokujú podstatné výchovno- vzdelávacie aktivity, školské a 

mimoškolské predmetové súťaže, spôsob hodnotenia, motivácie žiakov, spolupráca s rodičmi 

a výchovné problémy. Delegovaním povinností na členov PK a MZ dochádza k hlbšej analýze 

výchovno-vzdelávacieho procesu a možnosti hneď reagovať na vzniknuté situácie. Činnosť PK 

a MZ pomáha pri zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Údaje o počte žiakov a zamestnancoch 

Počet žiakov školy: 671 

Počet pedagogických a odborných zamestnancov: 59 

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú kvalifikovaní. 

Počet nepedagogických zamestnancov: 13 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
okresné 

kolo 

krajské 

kolo 

celomestské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 

Hviezdoslavov Kubín 5 3   

Literárne Košice J. Štiavnického    4 

A Slovo bolo u Boha  2  1 

Šaliansky Maťko 1 1   
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Beniakova Chynorany  1  1 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas    1 

Pro Slavis 2021    
1  

redakčná 

rada 

Matematická olympiáda 7    

Pytagoriáda 4    

ENTER olympiáda v programovaní    1  

družstvo 

Fyzikálna olympiáda 1    

Biologická olympiáda - botanika 1    

Biologická olympiáda - geológia 2 1  1 

Biologická olympiáda - projektová 

časť 
3 1   

Biologická olympiáda - zoológia 2 2  1 

Dejepisná olympiáda 3    

Biblická olympiáda 
1  

družstvo 
   

Olympiáda v ANJ  1   

Technická olympiáda 2 2   

Vesmír očami detí 3   1 

Všetkovedko    4 

Najkrajší sen   6  

Slovo bez hraníc   2  

Moje mesto   1  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Školský rok 2021/2022 pokračoval v režime dodržiavania opatrení pre šíriacu sa nákazu 

ochorenia Covid19. Vyučovací proces sa však už väčšinou uskutočňoval v prezenčnej forme. 

Pracovali sme podľa plánu, ktorý bol aktuálne upravovaný podľa vyhlášok, rozhodnutí, 

odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR a RÚVZ. Aj napriek vzniknutej situácii sa zrealizovali 

už mnohé súťaže, výzvy, školy v prírode, korčuliarske výcviky, putovná škola v prírode, 

exkurzie, duchovné obnovy a školské výlety. 

Školský časopis Ratolesť je každoročne ocenený v súťaži školských časopisov mesta Košice - 

Sklenený Centruško a taktiež v celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou PRO SLAVIS, 



Základná  škola  sv .  Cyr i la  a  Metoda  
Bernolákova 18, Košice 

 
 

kde sme tento rok získali 2.miesto. Časopis je nástrojom propagácie školy a zdrojom 

základných informácií o dianí v škole. 

Naďalej pokračovala spolupráca s Knižnicou pre mládež mesta Košice, ktorá má pobočku na 

našej škole. V tomto šk. roku sa uskutočnila beseda s pánom spisovateľom Valentínom 

Ševčíkom. 

ZŠ má svoju internetovú stránku https://zscamke.edupage.org a facebookovú stránku zscamke, 

na ktorej informuje širokú verejnosť o aktivitách školy. 

Na komunikáciu s rodičmi využívame platformu EDUPAGE a aSc Agendu, čo zrýchľuje a 

zefektívňuje vzájomnú informovanosť a komunikáciu. 

Počas roka boli odvysielané príspevky o činnosti našej školy v rádiu Lumen, Regina a v televízii 

Lux. 

Žiaci ZŠ úspešne reprezentovali školu na mnohých okresných, krajských i celoslovenských 

súťažiach a olympiádach rôzneho zamerania. V tomto školskom roku sme dosiahli opäť 

vynikajúce výsledky na celoslovenskej úrovni. V každoročnom uverejňovaní rebríčka škôl 

Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy sme získali 11. miesto na celoslovenskej úrovni, 

4. miesto v rámci Košického kraja a 1. miesto na úrovni cirkevných škôl( bolo hodnotených 

700 základných škôl). 

Škola sa počas celého školského roka podieľala na organizovaní misijných aktivít /Haiti, 

Tehlička pre Afriku, okuliare pre Afriku a iné/, spolupracovala s OZ Maják nádeje, Slovenskou 

katolíckou charitou, s vincentskou rodinou a so spoločenstvom Oáza. V tomto roku nás 

navštívila misionárka zo spoločenstva CHRISTOFORUS, ktoré pôsobí pri Univerzitnom 

pastoračnom centre v Košiciach. Jej pôsobiskom je Rumunsko. Dôvodom týchto aktivít je viesť 

našich žiakov k dobročinnosti a dobrovoľníctvu, ako celoživotnému postoju. 

Veľkú odozvu mal medzi žiakmi aj 4.ročník školskej burzy, ktorú zorganizovali deviataci. 

Výťažok putoval na aktivity, ktoré realizujú sestry Vincentky. 

Projekty 

Naša škola spolupracovala aj v tomto školskom roku s UPJŠ v Košiciach a Strednou odbornou 

školou pedagogickou sv. Cyrila a Metoda v Košiciach a so Saleziánskym strediskom dona 

Bosca Tri hôrky. 

Zapojili sme sa do projektu Tréneri v škole. Na jednu vyučovaciu hodinu v1. a 2.ročníku 

prichádzali profesionálni tréneri a vyučovali našich žiakov. Projekt mal veľký úspech a kladné 

hlasy. 

Veľkú pozornosť venujeme aj ochrane životného prostredia , na škole prebiehajú už zaužívané 

environmentálne projekty ( Sabi viečka, zber elektroodpadu, separovanie odpadu, zber 

papiera). 
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V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do grantového programu ST Digitálna generácia 

2021. Tento grant podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Prostredníctvom takto 

získaných prostriedkov sme mohli do školy nakúpiť prvé micro:bity a k nim aj sady rôznych 

snímačov a motorčekov. Vďaka tomuto základu mohol vzniknúť tím, s ktorým sme sa vedeli 

zapojiť aj do následne vyhlásenej ENTER olympiády v programovaní. 

Modernejšia škola bol projekt z podpory MŠVVaŠ SR. 

Spolupracujeme s Domom seniorov v Košiciach. Pre 100 klientov zariadenia sme pripravili 

darčeky v podobe vianočných taštičiek. 

Školské projekty koordinujú ročníkoví vedúci a vždy majú u žiakov veľký ohlas, pretože 

spájajú žiakov v tvorivej atmosfére. 

Projekty - Plody zeme, Poznaj svoje peniaze, Viac ako peniaze, Keď sa milión detí pomodlí 

ruženec, zmení sa svet , Tehlička pre Afriku, Číta celá rodina a celá škola, Deň materinského 

jazyka, Európsky deň jazykov, Deň vďačnosti( 7.apríl ), Adventná( Adventná cesta) a pôstna( 

Dotkni sa Ježiša ) výzva, Sviatok patrónov školy( 14.február ), Valentínska pošta, Krabica od 

topánok, Taštička prekvapení, Deň mlieka, Podaj ďalej ponožky, Tematické štvrtky, Vianočná 

pošta pre seniorov, Sviečka za nenarodené deti, Detský čin roka, Záložka do knihy, Deň detskej 

radosti, Parchovianska karička, Imatrikulácia prvákov, Deti píšu pápežovi, Deň patróna triedy, 

Projekt 9P( je určený pre žiakov 9.ročníka ) 

ŠKD vyvíja tvorivé, športové, náučné a environmentálne aktivity ako napr. : Klubový 

minimaratón, besedy s rodičmi rôznych povolaní, Deň Zeme, Ovocníčkový deň, Mesiac úcty k 

starším( tento rok sme písali listy a chystali malý darček), Karneval svätých, Šarkaniáda, 

Vianočná burza, Fašiangové šišky, Deň matiek, Deň otcov 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 18.5.2022 

Druh inšpekcie: Tematická zameraná na stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského 

testovania žiakov 5. ročníka ZŠ 

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, 

podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň: 

Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový 

harmonogram a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu boli dodržané. V priebehu 

testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 
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Materiálno-technické podmienky 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídli v budove patriacej MV SR, ktorej správcom je Centrum podpory 

v Košiciach. Bola postavená pred viac ako 40-timi rokmi. Žiaci a zamestnanci majú možnosť 

stravovania v školskej jedálni, ktorá je spoločná aj pre ZŠ Bernolákova 16. Areál školy je 

pekný, priestranný, ohradený, s ihriskom a átriom, plný zelene. 

Vyučovací proces prebiehal v 29 kmeňových učebniach, v 10 kmeňových učebniach v 

popoludňajších hodinách pracovalo 10 oddelení školského klubu detí. 

K dispozícii bolo 6 odborných učební: 2 učebne informatiky, multifunkčná učebňa 

prírodovedných predmetov, učebňa chémie a techniky (vznikla z podpory MŠVVaŠ SR - 

Projekt Modernejšia škola), veľká telocvičňa, malá telocvičňa. 

Pre žiakov a učiteľov školy je k dispozícii knižnica. V átriu školy je zriadený Mariánsky kútik. 

Učebné pomôcky: 

Všetky triedy sú vybavené dataprojektorom, počítačom a ozvučením. V kmeňových triedach je 

interaktívna tabuľa s príslušenstvom. Celá škola je pokrytá wifi signálom. Žiaci využívajú 

mobily a tablety na rôznych predmetoch. Vďaka projektu Modernejšia škola sme mohli zakúpiť 

aj 3d tlačiareň. 

Pedagogický zbor a žiaci majú k dispozícii primerané množstvo didaktickej techniky, 

moderného edukačného softwaru a ďalších učebných pomôcok. Počas dištančného vzdelávania 

boli deťom k dispozíciu notebooky a tablety na zapožičanie. 

Pedagogický zbor využíva software: aScAgendu, internetovú žiacku knižku, elektronickú 

triednu knihu, Microsoft office. Všetci pedagógovia majú notebooky, tablety a dostupnú 

techniku, tak aby mohli v prípade potreby plynule a odborne prejsť na dištančné vzdelávanie 

žiakov. 

Škola priebežne inovuje všetky kmeňové učebne didaktickou technikou a realizuje údržbu 

budovy /výmena dverí, okien, žalúzií, osvetlenia, školského nábytku a iné/. V školskom roku 

2021/2022 sme skrášlili chodby náučnými polepmi, magnetickými stenami, kde môžeme 

vystavovať práce našich žiakov. Na chodbách a v triedach sme vytvorili oddychové zóny. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

ZŠ má mladý, kvalifikovaný, obetavý pedagogický zbor, ktorý pracuje na svojom 

pedagogickom rozvoji v rámci aktualizačných a inovačných vzdelávaní. Pedagógovia sú 

povzbudzovaní k svojmu osobnému, duchovnému a profesionálnemu rozvoju. 

Škola má optimálne materiálno-technické vybavenie. 

Osobitná pozornosť sa venuje nadaným žiakom a žiakom so ŠVVP. 
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Škola má dobrú spoluprácu s rodičmi, organizuje pre nich každoročne duchovnú obnovu a 

netradičné rodičovské združenie. Rodičia sú zodpovední a ochotní pomôcť. 

Škola má bohatú ponuku záujmovej krúžkovej činnosti žiakov a pre žiakov je tiež široká ponuka 

mimoškolskej činnosti v saleziánskom stredisku Tri hôrky. Škola úzko spolupracuje s 

komunitou Saleziánov, ktorí sa podieľajú na výchove žiakov. 

ZŠ je v duchovnej správe farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach. Na škole pracuje 

školský kaplán, ktorý spolupracuje na duchovnom rozvoji žiakov, učiteľov a rodičov, podľa 

vopred dohodnutého plánu. 

V tomto školskom roku žiaci opäť dosiahli veľmi dobré výsledky v Testovaní 5 ( MAT 79,6% 

- o 18,6% viac ako celoslovenský priemer, SJL 81,1% - o11,9% viac ako celoslovenský 

priemer) a v Testovaní 9 ( MAT 75,7% - o 22,5% viac ako celoslovenský priemer, SJL 70% - 

o 10,9% viac ako celoslovenský priemer ) 

Úspešnosť žiakov v súťažiach a olympiádach: 

Žiaci v tomto školskom roku dosiahli veľmi pekné výsledky na všetkých úrovniach v súťažiach 

i olympiádach. Získali dve prvé miesta v celoslovenskom kole biologickej olympiády v odbore 

geológia a zoológia. 

Umiestnenie žiakov na gymnáziá a stredné školy: 

26 žiakov deviateho ročníka bolo prijatých na gymnáziá, 10 žiaci pokračujú v štúdiu na strednej 

odbornej škole, 8 na strednej priemyselnej škole a 2 žiaci na konzervatóriu. 

Oblasť, v ktorej sú nedostatky: 

Riziká a obavy vidíme v tom, že škola sídli v prenajatých priestoroch MŠVVaŠ SR. Je našou 

dlhodobou snahou mať vlastné priestory tak, aby sme sa mohli zapájať do rozvojových 

projektov a získavať mimorozpočtotové zdroje. 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 

46 - z toho 24 integrovaných žiakov a 22 žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

O týchto žiakov sa starali štyria asistenti učiteľa a jeden špeciálny pedagóg.Na našej škole 

máme veľmi dobre fungujúci systém spolupráce učiteľov rodičov a podporného tímu tak, aby 

žiaci so ŠVVP zažívali úspech a aby mohli čo najlepšie pracovať v školskom aj mimoškolskom 

prostredí. 

Zapísaní žiaci 
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Počet zapísaných prvákov k 15.5.2021 : 69 počet dievčat: 30 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2021: 63 ,počet dievčat : 30 

Počet detí s odkladom začiatku povinnej šk. dochádzky: 4 

Prihlásení na SŠ 

O štúdium na strednej škole prejavilo záujem 15 žiakov 5.ročníka( bolo prijatých 9 žiakov), 17 

žiakov 8.ročníka( bolo prijatých 13 žiakov), 46 žiakov 9.ročníka ( bolo prijatých 46 žiakov). 

Prijatí na SŠ 

Na štúdium na strednej škole bolo prijatých 68 žiakov: 9 žiakov z piateho ročníka, 13 žiakov z 

ôsmeho ročníka a 46 žiakov z deviateho ročníka. 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 23 23 0 0 

1.B 21 20 0 0 

1.C 22 20 0 2 

2.A 22 22 0 1 

2.B 22 22 0 0 

2.C 22 21 0 1 

2.D 21 21 0 0 

3.A 25 25 0 0 

3.B 25 25 0 1 

3.C 24 24 0 0 

4.A 25 23 0 0 

4.B 23 22 0 0 

4.C 21 21 0 0 

4.D 24 24 0 0 

5.A 21 21 0 1 

5.B 23 23 0 0 

5.C 24 24 0 0 

5.D 25 25 0 0 

6.A 21 21 0 0 

6.B 17 17 0 0 
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6.C 22 22 0 1 

7.A 29 29 0 0 

7.B 28 28 0 0 

7.D 31 31 0 2 

8.A 21 21 0 0 

8.B 21 21 0 0 

8.C 21 21 0 0 

9.A 26 26 0 0 

9.C 21 21 0 0 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú zodpovední, záleží im na 

výchove a vzdelaní ich detí a sú ochotní pomôcť Snažíme sa vytvárať komunitnú atmosféru. 

Vzájomná spätná väzba je pre nás prostriedkom snahy o posun školy vpred v rôznych smeroch. 

ZRPŠ vytvorilo z príspevkov rodičov sociálny fond na podporu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a podieľa sa na finančnej podpore školských projektov a 

zveľaďovaní priestorov školy( vytvorenie novej odbornej učebne chémie a techniky, vytvorenie 

oddychových zón v triedach, na chodbách, skrášlenie stien a schodíšť rôznymi tematickými 

polepmi). 

Záver 

Vypracoval: Ing. Terézia Hrebeňárová 

V Košiciach dňa 24.8.2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25.8.2022 

Vyjadrenie rady školy 

Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za školský rok 2021/2022 bola prerokovaná na 

Rade školy dňa 13.9.2022 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa prerokovaná zriaďovateľom dňa: 30.10.2022 

 


