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Informácie o činnosti RŠZ
Činnosť RŠZ bola v školskom roku 2020/2021 ovplyvnená epidemiologickou situáciou Covid 19. Uskutočnili sa dve stretnutia: 10.12.2020 formou videokonferencie a 25.6.2021 prezenčne.
Informácie o poradných a metodických orgánov riaditeľky LVS
Poradné orgány fungovali s obmedzeniami. Počas šk. roka 2020/2021 sa MZ uskutočnilo 3x
a to v termínoch: 27.8. 2020, 20.10. 2020, 27.4. 2021. Na stretnutiach MZ sa preberali najmä nové opatrenia v súvislosti s pandemickou situáciou a ich dodržiavanie či prípadné zmeny vo fungovaní výchovno – vzdelávacieho procesu. Členovia MZ boli oboznámení
o možnostiach využívania rôznych aplikácií potrebných k dištančnému vzdelávaniu, taktiež
o ponuke

rozširovania

svojich

kompetencií

prostredníctvom

webinárov,

kurzov

a vzdelávaní.
Rovnako trikrát sa stretli aj členovia PK: 15.10.2020, 20.04.2021 a na krátkom stretnutí
v máji 2021. Prvé stretnutie bolo zamerané predovšetkým na dištančné vzdelávanie. Druhé
sa venovalo kritickým postrehom učiteľom a návrhom na úpravu niektorých aktivít, napr.
rozvrhu komunít. Krátke stretnutie v máji sa zameralo na pokyny k záverečnej klasifikácii
a blížiacemu sa záveru školského roka.
Poradné orgány a metodické orgány riaditeľky LVS
Pedagogická rada, Metodický orgánu učiteľov ZŠ, Metodický orgán vychovávateľov vo výchove mimo vyučovania, Komisia na prešetrenie školských úrazov, Stravovacia komisia,
Komisie zriadené na evidenciu a kontrolu majetku LVS.
Údaje o počte žiakov a o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie
- počet všetkých tried ŠZŠ LVS: 8
z toho v prípr. roč.: 2

v 1.–4. roč.: 5

v 5. – 9. roč.: 1

- počet diagnostických tried DC 5.-9. roč.: 4
- počet všetkých žiakov ŠZŠ LVS a diagnostických tried DC: 105
z toho v prípr. roč.: 20

v triedach LVS: 51

v triedach DC: 30

- počet výchovných skupín LVS: 8

v nich počet žiakov: 63

- počet výchovných skupín DC:

v nich počet žiakov: 38
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- počet vymeškaných hodín za celý rok: 3102 LVS / 1627 DC
spolu: 4729 vyuč. hodín
priemer na jedného žiaka LVS: 49,23 vyuč. hodín, na jedného žiaka DC: 42,82 hodín
- z toho neospravedlnených: 0 LVS/0 DC
- počet znížených známok zo správania: 2. stupňa: 0

3. stupňa: 0 4. stupňa: 0

- počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 0

pochvál riaditeľom školy: 20

- počet prospievajúcich žiakov spolu: 101

neprospievajúcich spolu: 0

- počet neklasifikovaných žiakov spolu: 0
- počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole: 9
- počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole: 9
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
- počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: 17
- počet asistentov učiteľa v ZŠ: 4
- počet vychovávateľov VMV: 21, vrátane vedúceho VMV, z toho študujúcich za
účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 2
- počet odborných zamestnancov: 13
- počet nepedagogických zamestnancov: 42
Informácie o aktivitách školského zariadenia realizovaných pre deti
-

Výtvarné súťaže

s umiestnením:
 „Najkrajšia hruška“ 3. miesto (11 vecných darov) Klas potraviny
 „Koláže rozprávajú“ 3. miesto CVČ Popradská 86, Košice
 „Narodil sa Nový rok 2021“ (7 vecných cien) Fresh, Americká trieda, Košice
 „Vesmír očami detí“ 1. miesto, CVČ Popradská 86, Košice
 „Fašiangy“ 3. miesto, T-Systems Slovakia s.r.o, Košice
 „Moje mesto“ 1. miesto, výtvarná súťaž CVČ Popradská 86, Košice
 „Internet a jeho dobré a zlé vlastnosti“ (9 umiestnení), ORPZ Košice

-

Programátorska súťaž:

„Naprogramuj animáciu alebo príbeh v makecode simulátore“ 4. miesto, SPy a.z. Sibírska 1599/21,
Bratislava
Výtvarné súťaže s účasťou bez umiestnenia:

 „Prišla jar 2021“ (12 vecných cien), Fresh, Americká trieda, Košice
 „Narodil sa Nový rok 2021“ (7 vecných cien) Fresh, Americká trieda, Košice
 „Voda pre život, život pre vodu“, výtvarná súťaž
 „Príroda Slovenska“, výtvarná súťaž Billa s.r.o (10 vecných cien)
 „Vianočný pozdrav“, výtvarná súťaž 101 Drogérie (12 vecných cien)
 „Deň Zeme“, výtvarná súťaž, Klas potraviny (10 vecných cien)
 „Do prírody ešte môžem ísť“, výtvarná súťaž CVČ Popradská 86, Košice
 „Deň matiek“, výtvarná súťaž Billa s.r.o
 „Hovorme o jedle“
 „Chutné maľovanie“
Projekty, v ktorých sme uspeli:
Ing. Jacková


Projekt Enter, grant pre školy, Nadácia Pontis, zakúpenie microbitov



Projekt dištančné vzdelávanie, Nadácia Pontis, zakúpenie 5 notebookov

Zapojili sme sa do projektov: Záložka spája, Naša trieda číta (Martinus, 20 kníh 3.-4. A)
V rámci predmetov TKC a RMZ sa vyučujúce B.Múdra, I.Sándrová zamerali na výrobu rôznych
darčekových predmetov, sviečok, drevo-drôtené postavičiek,

prácu s vlnou, náramky, šperky, vý-

robky z textilu: maňušky, chňapky, vankúšiky, patchwork výrobky, kozmet.vrecúška, vrecúška na
lavanduľu, výrobu pomôcok (drevené písmenká pre prvý stupeň). Okrem toho obe vyučujúce zorganizovali zbierku kníh pre našich žiakov.
Deviaty ročník pod vedením Mgr. Repíka zrenovoval školské ihrisko, ktoré potrebovalo nový náter
a opravili lavičky na školskom dvore.
Do školy sa nám podarilo zakúpiť: dataprojector, 4 biele magnetické tabule, notebook, 3 tablety.
3.6.2021 žiaci absolvovali triedne jednodňové výlety do centra mesta a priľahlého okolia (ZOO Košice, Prírodovedné múzeum, Letisko Košice-Barca, Sídlisko Nad Jazerom) za účelom návštevy pamiatok mesta, múzeí a prírodných krás v okolí Košíc.
V mesiaci jún triedni učitelia so svojimi triedami navštívili o.i. i Vyhliadkovú vežu v Košiciach, Letnú záhradku v Krásnej, Letecké múzeum v Barci, Bábkové divadlo v Košiciach.
21.6.2021 žiaci druhého stupňa absolvovali školský výlet do Slovenského raja, žiaci prvého stupňa
školský výlet absolvovali 25.6.2021 – navštívili kaštieľ Betliar.

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2020/2021 nebola v našom zariadení vykonaná inšpekcia ŠŠI.
Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
Priestorové podmienky školy zodpovedajú požiadavkám na realizáciu výchovnovzdelávacieho procesu.
V zariadení máme 12 tried, učebňu IKT, školskú dielňu, Snoezelen miestnosť, knižnicu pre
žiakov a učiteľov, cvičebňu, keramickú dielňu, spoločenskú miestnosť, ubytovaciu časť
s kapacitou 54 lôžok. Izby sa využívajú iba na spanie, voľný čas trávia deti v herniach, spoločnskej miestnosti a na školskom ihrisku.
Údaje o centre špeciálno-pedagogického poradenstva
Vedúca CŠPP:

Mgr. Gabriela Belková

(špeciálny pedagóg)

Psychológ s ½ úväzkom: PhDr. Katarína Žitvová Panigajová
Špeciálny pedagóg:

PhDr. Martina Lacková od 01.02.2021

Logopéd:

Mgr. Dagmar Vagaská

Sociálny pracovník:

Mgr. Dagmar Lukáčová

CŠPP malo k 1. 7. 2021 v evidencii 1737 klientov, (vyradených ku 01. 01. 2021 bolo 119
klientov).
Najčastejšie žiadosti nových klientov: diagnostika školskej zrelosti, diagnostické vyšetrenia detí a žiakov so zdravotným postihnutím, detí a žiakov s vývinovými poruchami (VPU,
PAaP),
Iné odborné úkony: poradenstvo, kontrolné a rediagnostické vyšetrenia, reedukačné cvičenia, terapie, diagnostika a terapia Sindelár, bilaterálne motorické cvičenia, žiadosti o zmenu
formy vzdelávania, o asistenta učiteľa, na ÚPSVaR; úprava podmienok vo výchovnovzdelávacom procese, pri testovaní T5, T9, pri maturitnej skúške; spolupráca pri tvorbe IVP integrovaných žiakov, logopedická starostlivosť.
V čase uzatvorenia škôl (Covid 19) sa zamestnanci poradne okrem tvorby a prípravy špeciálnych pomôcok na reedukáciu, zúčastňovali online webinárov a pokračovali vo svojej odbornej činnosti online formou.
V Košiciach 25. júna 2021
Mgr. Dana Bednárová
riaditeľka LVS

Rada školského zariadenia pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach

Vyjadrenie Rady školského zariadenia
k predloženej Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021

Predkladá:
Mgr. Dana Bednárová
riaditeľka LVS

Vyjadrenie rady školského zariadenia zo dňa 26. augusta 2021:
Rada školského zariadenia berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti LVS
za školský rok 2020/2021 bez pripomienok.

V Košiciach dňa 26.08.2021

Mgr. Dajana Gajdziková
predseda RŠZ

