
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 
Základné identifikačné údaje 

Názov školy Evanjelická spojená škola – Evanjelická základná škola s materskou školou 

Adresa školy Námestie legionárov 3 , 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 7721401, 0915 272 050 

E-mail skola@esspo.sk 

WWW stránka www.esspo.sk 

Zriaďovateľ Východný dištrikt ECAV 

 
Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Služobný telefón e-mail 

Riaditeľ PhDr. Marián Damankoš, PhD. 0918 828 221 riaditel@esspo.sk 

ZRŠ-EZŠ Mgr. Ľubica Sabolová 0915 272 023 saboloval@esspo.sk 

 
 
Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Ing. Juraj Luščák 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ľudmila Kónyová 

  Mgr. Ľubica Henssen 

    

ostatní zamestnanci Ing. Juraj Luščák 

    

zástupcovia rodičov Ing. Igor Mondek 

  Ing. Rastislav Grega 

  Ing. Peter Vagaský 

    

zástupca zriaďovateľa Mgr. Ján Bakalár 

 
Mgr. Ondrej Koč 

  Ing. Milan Dreveňák 

  Ing. Ľubomír Pankuch 

zástupca žiakov Natália Nováková 

 
 
Poradné orgány školy 

Názov MZ Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ MŠ Mgr. Ľubica Sabolová MŠ – ISCED 0 

MZ ZŠ Mgr. Jarmila Kočová ZŠ 1.-4. – ISCED 1 

 
 
§ 2. ods. 1 b 
Údaje o počte žiakov – EZŠ/EMŠ 
Počet žiakov školy: 7/42 
Počet tried: 1/2 
Podrobnejšie informácie: 
základná škola:  

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

1.A 7  0 

.. 
 

  

... 
  



 
materská škola: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. 24 0  

II. 22 0  

III. --- --- 

 
 
 
§ 2. ods. 1 e 
Klasifikácia tried – ZŠ 
Žiaci neboli klasifikovaní na základe rozhodnutia riaditeľa školy, po vyjadrení Pdg. rady EZŠ. 
 
Dochádzka žiakov - ZŠ 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

1. A 7 460 61 460 61 0 0 

 
 
Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL ---     

Monitor MAT ---     

 
 
§ 2. ods. 1 f 
Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

1. A Základná škola ŠkVP  - ZŠ  

I.a II. Materská škola ŠkVP – MŠ 

 
 
 
§ 2. ods. 1 g 
Zamestnanci 
Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac. 

TPP 6 1 5,8 1 

DPP 0 0 0 0 

Znížený úväzok 1 0 0,8 0 

ZPS 
    

 
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 2 4 6 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 3 5 6 

 
 
Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

  
0 

  
0 

  
0 

 
 
 



§ 2. ods. 1 h 
Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 0 

2.kvalifikačná skúška 0 0 

štúdium školského manažmentu 0 1 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 2 

doplňujúce pedagogické 0 1 

vysokoškolské nepedagogické 0 1 

 
 
§ 2. ods. 1 i 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

--- 
    

  

--- 
    

  

--- 
    

  

 
Aktivity a prezentácia na verejnosti 
Mediálne výstupy EKG:  
- Ročenka 2009/2010 
- Vianočná akadémia v Dvorane BuVD, 17.12.2010 
- zamestnanci školy pravidelne publikujú v cirkevných časopisoch: Patmos, Evanjelický Východ a Evanjelický Posol spod Tatier. 
 
§ 2. ods. 1 j 
Projekty 
„Teč, vodička teč“ s podporou Nadácie Orange 
Projekt bol zameraný na ochranu života, zdravia a prírody. V rámci projektu žiaci sledovali funkcie vody v prírode a v živote 
človeka, kolobeh vody, zúčastnili aj ekotábora. Žiaci mali možnosť spoznať rôzne oblasti, v ktorých je voda užitočná pre zdravia 
človeka, na druhej strane im bolo umožnené nahliadnuť do spôsobov čistenia vody, resp. do oblastí, v ktorých je voda 
považovaná za živel. Ďalšou oblasťou bola voda ako úžitková tekutina – t.j. pre priemysel, zvieratá a pod.  
 
§ 2. ods. 1 k 
Výsledky inšpekčnej činnosti 
V školskom roku inšpekcia nebola. 
 
§ 2. ods. 1 l 
Materiálno-technické podmienky 
Škola využíva tieto zriadené odborné učebne: laboratórium biológie a chémie, telocvičňu, učebňu výpočtovej techniky (25 
žiackych počítačov a 1 učiteľský) vybavenú dátovým projektorom a notebookom pre učiteľa, 3 jazykové učebne pre 18 žiakov 
vybavené televízormi, DVD-prehrávačmi, audio sorround systémom. Počítače sú zosieťované a všetky, vrátane osobných 
počítačov v kabinetoch, sú napojené na internet. Škola má k dispozícii spoločenskú miestnosť s kapacitou 80 miest na sedenie.  
Miestnosť využívame na slávnostné akadémie, prednášky, besedy, stužkové slávnosti, plenárne zasadnutia Rady rodičov, 
divadelné predstavenia a koncerty. Všetky kmeňové triedy sú vybavené dátovými projektormi s možnosťou pripojenia na 
internet a notebook.  
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove 
učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Počas školského roka prebieha dopĺňanie modernými učebnými pomôckami, čo 
umožňuje  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. 
Materiálno-technické vybavenie školy je možné aj vďaka neinvestičnému fondu Evkogym.  
Škola má k dispozícii park (Kolmanova záhrada), kde prebieha časť vyučovanie biológie a telesnej výchovy v rámci projektového  
vyučovania. 
Vďaka spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prešove máme k dispozícii ďalšie dve spoločenské miestnosti v budove 
Farského úradu a Kostol Svätej Trojice v Prešove, v ktorom sa konajú pravidelné školské služby Božie.  
 
 
 
 



§ 2. ods. 1 m 
Finančné a hmotné zabezpečenie 

09/2010-12/2010 € 

Dotácia na EKG 140525 

Vzdelávacie poukazy 2934,4 

Nadácia J.A.K. 500 

Dotácia na ZŠ 4032 

Dotácia na ŠkD 0 

Dotácia na MŠ 5798 

Dotácia na ŠJ 3590 

Dopravné 168 

maturita 203 

Dotácia na 5.ročné deti 407 

Nadácia Orange 0 

Školné MŠ 1188 

Školné ŠkD 252 

Fond CŠ 8800 

  

  
01/2011-08/2011 € 

Dotácia na EKG 249792 

Vzdelávacie poukazy 4401,6 

Nadácia J.A.K. 600 

Dotácia na ZŠ 8226 

Dotácia na ŠkD 1267 

Dotácia na MŠ 28590 

Dotácia na ŠJ 3775 

Dopravné 252 

Dotácia na 5.ročné deti 815 

Nadácia Orange 1000 

Školné MŠ 1884 

Školné ŠkD 423 

 
§ 2. ods. 1 o 
Úspechy a nedostatky 
Úspechy: 
V školskom roku 2010/2011 sme vstúpili do druhého roku existencie základnej školy a do tretieho roku existencie materskej 
školy. Naším najväčším úspechom bola príprava priestorov pre obidve školy v budove Nového evanjelického kolégia na Námestí 
legionárov 3 v Prešove. Za veľký úspech tiež považujeme plnú obsadenosť MŠ a 32 zapísaných detí do 1. ročníka základnej školy. 
 
§ 2. ods. 1 p 
Uplatnenie žiakov 
Zatiaľ irelevantné. 
 
§ 2. ods. 2 a 
Psychohygienické podmienky 
Z hľadiska osobnej psychohygieny je pre školu veľmi dôležitá činnosť duchovného správcu, ktorý plní svoje úlohy v poradenskej 
oblasti, či už z oblasti osobných problémov, alebo v iných oblastiach. Pre osobné rozhovory, modlitebné spoločenstvá, alebo 
vlastné samovzdelávanie je k dispozícii modlitebná miestnosť.  
Vedenie školy pravidelne organizuje školenia svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. 
Pravidelne dochádza ku kontrole bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňujú sa nedostatky podľa výsledkov revízií. Za školenia je 
zodpovedná autorizovaná bezpečnostná technička z firmy BTS-PO s.r.o., ktorá zabezpečuje pre školu odborné školenia. 



Na začiatku každého školského roka sú žiaci poučení triednymi profesormi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V škole 
funguje zdravotnícka hliadka, požiarna hliadka. 
 
§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín 

Pohybový krúžok 7 1  

Angličtina hrou 7 1  

 
 
Záver 
Vypracoval: PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
V Prešove, 14. októbra 2011 
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.10.2011 
 
 
 
Správa prerokovaná v Rade školy dňa 6. 12. 2011. 
 
Vyjadrenie Rady školy: bez pripomienok 
 
 
 
 
Ing. Juraj Luščák 
predseda RŠ 
 

 

 

 

Správa prerokovaná zástupcom zriaďovateľa DP VD ECAV dňa........................2011. 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: ........................ 

 

 

 

 

Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV 

 

Ing. Ján Brozman, dozorca VD ECAV 


