
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2016/2017 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Evanjelická spojená škola 

Org. zložka Evanjelické kolegiálne gymnázium 

Org. zložka Evanjelická základná škola s materskou školou 

Adresa školy Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 7721401 

E-mail skola@esspo.sk 

WWW stránka www.esspo.sk 

Zriaďovateľ Východný dištrikt ECAV, Hlavná 134, 080 01 Prešov 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 
PhDr. Marián Damankoš, 

PhD. 
0517721401 0918828221 riaditel@esspo.sk 

ZRŠ-

EKGaEZŠ5-9 
Mgr. Jela Zakarovská 0517721401 0915651991 zakarovska@esspo.sk 

ZRŠ-EZŠ 1-4 Mgr. Jarmila Kočová 0517721401 0915272050 kocova@esspo.sk 

ZRŠ-EMŠ Mgr. Ľubica Sabolová 0517721401 0915272023 saboloval@esspo.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Juraj Luščák   

pedagogickí zamestnanci PhDr. Ľudmila Kónyová   

  PaedDr. Ľubica Demčáková   

ostatní zamestnanci Ing. Juraj Luščák   

zástupcovia rodičov Bc. Miroslav Iľko   

  Emília Máthéová   

  Bc. Pavel Drotár   

zástupca zriaďovateľa PhDr. Viera Hybenová   

  Mgr. Ján Bakalár   

  Mgr. Martin Škarupa   



  Ing. Ľubomír Pankuch   

iní Lea Sabolová   

Poradné orgány školy 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

EKG PK VP  ThDr. Matej Oráč, PhD. EVB, TSV, HUV, VYV, UKL   

EKG PK SVP PhDr. Ľudmila Kónyová SJL, DEJ, OBN, GEO   

EKG PK PRP Mgr. Erika Beňová 
BIO, FYZ, CHE, MAT, INF, 

TECH 
  

EKG PK ANJ Mgr. Soňa Grestyová ANJ   

EKG PK NEJ Mgr. Iveta Birošová NEJ   

EZŠ 5-9 PK VP ThDr. Matej Oráč, PhD. EVB, TSV, HUV, VYV   

EZŠ 5-9 PK 

SVP 
Mgr. Mária Čurlíková SJL, DEJ, OBN, GEO   

EZŠ 5-9 PK 

PRP 
Mgr. Erika Beňová 

MAT, FYZ, CHE, BIO, INF, 

TECH 
  

EZŠ 5-9 PK CJ Mgr. Lucia Malčovská ANJ   

MZ ZŠ 1-4. 
PaedDr. Ľubica 

Demčáková 
predmety 1.-4. ročník ZŠ   

MZ MŠ Alena Cingeľová EMŠ   

MZ ŠKD Mgr. Miroslava Karnišová ŠKD   

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 493 

Počet tried: 24 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 22 
 

II. A 29 
 

III. A 27 
 

IV. A 27 
 

I. O 24 1 

III. O 20 1 

IV. O 14 
 

V. O 21 
 

VI. O 16 
 

VII. O 16 
 

5. A 29 1 



6. A 17 1 

7. A 17 8 

1. A 17 
 

1. B 18 
 

2. A 19 
 

2. B 18 
 

3. A 19 
 

3. B 19 
 

4. A 16 
 

4. B 18 
 

3-4 ročné deti 20 
 

4-5 ročné deti 22 
 

5-6 ročné deti 24 
 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 50 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 40/19 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 - 0 

  1. roč 

zapísaní 50 

nastúpili 40 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat 

  Gym 8.roč Gym 4.roč Spolu 

prihlásení 22 42 64 

prijatí 21 18 39 

% úspešnosti 100% - 92 % 
 

  21 žiakov na prijím. skúškach 39 žiakov na prij. skúškach 
 

  21 vyhovelo podmienkam 36 vyhovelo podmienkam 
 



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ... ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEO HUV CHE INF KAJ MAT NEJ OBN PSP 

I. A   1,82 1,82 1,82 1,41 2,27 1,77   2,05 1,32   1,59 1,68     

II. A   1,86 1,76 1,55 1,28 2,03 1,59   2,17 1,79   2,14 1,83 1,52   

III. A   1,5 1,71 1,36 1,13 2,21 1,38   1,79     2,08 1,67 1,4   

IV. A   1,5 2,17 2 1,54   1,4       1,35   1,69 1,95   

I. O   1,54   1,42 1   1,58 1       1,63 1,46 1,13   

III. O   2,05 1,9 1,6 1 1,85 2,05   2,25 1,2   2,6 1,75 1,65   

IV. O   1,64 2,07 1,79 1,5 2 2,29   2,43 1,71   2,5 1,71 1,29   

V. O   1,62 1,52 1,52 1,14 2,48 1,67   2 1,48   2,05 1,76     

VI. O   1,63 2,06 1,63 1,4 1,94 1,75   1,8 2,31   2,5 2,13 1,94   

VII. O   1,25 1,63 1,5 1,13 2,25 1,5   2     1,44 1,88 1,5   

5. A   1,82 1,62   1,17   1,55 1   1,38   1,93       

6. A   2,41 2,24 2,12 1,47 2,41 2,41 1,41   2,29   2,47   1,53   

7. A   2,88 2,35 2,18 1,53 2,35   1,35 2,35     2,82     1,71 

1. A   1     1             1       

1. B   1     1             1       

2. A   1,05     1             1,11       

2. B   1,06     1             1,28       

3. A   1,42     1,11             1,53       

3. B   1,13     1,11             1,06       

4. A   1,38     1,06             1,44       

4. B   1,36     1             1       

3-4 ročné deti                               

4-5 ročné deti                               

5-6 ročné deti                               

 

Trieda PVO SJL Spr TCH TSV TEV UKL VLA VUM VYV ZBS ZRT 

I. A   1,82 1   1   1         1 

II. A   1,59 1   1   1           

III. A   1,44 1   1   1           

IV. A   1,85 1   1   1           

I. O   1,83 1   1         1   1 

III. O   1,95 1,05 1,3 1,06             1 

IV. O   2 1,07 1,14 1             1 

V. O   1,62 1   1   1         1 

VI. O   1,88 1,06   1   1         1 

VII. O   1,56 1   1   1         1 

5. A   1,79 1 1,31 1 1       1     

6. A   2,59 1,18 1,82 1 1       1     

7. A   2,41 1,06   1,06 1,06       1     

1. A 1 1 1                   

1. B 1 1 1                   

2. A 1,11 1,32 1                   

2. B 1 1,44 1                   



3. A   1,68 1,05         1,26         

3. B   1,33 1         1,28         

4. A   1,38 1     1   1,38         

4. B   1,21 1         1,36   1     

3-4 ročné deti                         

4-5 ročné deti                         

5-6 ročné deti                         

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I. A 22 22 0 0 

II. A 29 29 0 0 

III. A 27 24 0 3 

IV. A 27 26 0 1 

I. O 24 24 0 0 

III. O 20 20 0 0 

IV. O 14 14 0 0 

V. O 21 21 0 0 

VI. O 16 15 0 1 

VII. O 16 16 0 0 

5. A 29 29 0 0 

6. A 17 16 1 0 

7. A 17 16 1 0 

1. A 17 16 0 1 

1. B 18 17 0 1 

2. A 19 19 0 0 

2. B 18 18 0 0 

3. A 19 19 0 0 

3. B 19 17 0 2 

4. A 16 16 0 0 

4. B 18 14 0 4 

3-4 ročné deti 20 0 0 20 

4-5 ročné deti 22 0 0 22 

5-6 ročné deti 4 0 0 6 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 22 1930 87,73 1918 87,18 12 0,55 

II. A 29 3823 131,83 3823 131,83 0 0,00 

III. A 27 3505 143,55 3505 143,55 0 0,00 

IV. A 27 2380 89,52 2380 89,52 0 0,00 



I. O 24 2747 114,46 2747 114,46 0 0,00 

III. O 20 3232 161,60 3225 161,25 7 0,35 

IV. O 14 2171 155,07 2062 147,29 109 7,79 

V. O 21 2777 132,24 2777 132,24 0 0,00 

VI. O 16 2970 191,99 2964 191,61 6 0,38 

VII. O 16 2099 131,19 2099 131,19 0 0,00 

5. A 29 2391 82,45 2391 82,45 0 0,00 

6. A 17 1645 99,72 1645 99,72 0 0,00 

7. A 17 1897 118,85 1896 118,79 1 0,06 

1. A 17 1574 98,38 1574 98,38 0 0,00 

1. B 18 1363 80,18 1363 80,18 0 0,00 

2. A 19 1503 79,11 1503 79,11 0 0,00 

2. B 18 1395 77,50 1395 77,50 0 0,00 

3. A 19 1509 81,58 1509 81,58 0 0,00 

3. B 19 1245 75,40 1245 75,40 0 0,00 

4. A 16 1442 96,27 1442 96,27 0 0,00 

4. B 18 971 69,36 971 69,36 0 0,00 

3-4 roč. 

deti 
20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4-5 roč. 

deti 
22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5-6 roč. 

deti 
4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti Poznámka 

Monitor SJL       nemáme 9. roč. 

Monitor MAT       nemáme 9. roč. 

Testovanie 5 SJL 28 67%    

Testovanie 5 MAT 28 72%    

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 7902 J gymnázium   

II. A 7902 J gymnázium   

III. A 7902 J gymnázium   

IV. A 7902 J gymnázium   

I. O 7902 J gymnázium   

III. O 7902 J gymnázium   

IV. O 7902 J gymnázium   



V. O 7902 J gymnázium   

VI. O 7902 5 gymnázium   

VII. O 7902 5 gymnázium   

5. A 00000 Základná škola s materskou školou   

6. A 00000 Základná škola s materskou školou   

7. A 00000 Základná škola s materskou školou   

1. A 00000 Základná škola s materskou školou   

1. B     

2. A 00000 Základná škola s materskou školou   

2. B 00000 Základná škola s materskou školou   

3. A 00000 Základná škola s materskou školou   

3. B 00000 Základná škola s materskou školou   

4. A 00000 Základná škola s materskou školou   

4. B 00000 Základná škola s materskou školou   

3-4 ročné deti 7910 A materská škola   

4-5 ročné deti 7910 A materská škola   

5-6 ročné deti 7910 A materská škola   

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

nemáme       

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

irelevantné       

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka       

Bežných tried       

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu       

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 



Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 36 13 33,63 12,1 

DPP 12 1 11,09 0,6 

Znížený 

úväzok 
10 3 6,57 1,7 

ZPS 2 0 0,97 0 

Na dohodu 1 0 0,26 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 45 45 

vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 1 1 

spolu 0 51 51 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

nie sú     

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 14 3 

2. kvalifikačná skúška 9 
 

štúdium školského manažmentu 1 
 

špecializačné inovačné štúdium 
  

špecializačné kvalifikačné 
  

postgraduálne 
  

doplňujúce pedagogické 1 
 

vysokoškolské pedagogické 
  

vysokoškolské nepedagogické 0 
 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

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

samostatná príloha           

Aktivity a prezentácia na verejnosti 



Aktivity EMŠ  

Divadlo GAŠPARKO - Živý darček 

Divadlo GAŠPARKO - Šípová Ruženka 

Divadlo GAŠPARKO - O troch prasiatkach 

Divadlo Jonáša Záborského - Sindibád 

Divadlo Jonáša Záborského - Budulínček 

Divadlo Víti Marčíka - Snehulienka a sedem trpaslíkov 

Návšteva knižnice SLNIEČKO 

Návšteva obchodu so záhradníckymi potrebami 

Návšteva kníhkupectva 

Návšteva detského interiérového ihriska BUBLINKA 

Návšteva planetária 

Návšteva lanového centra 

Deň materských škôl 

Stretnutie s Mikulášom 

Beseda s policajtom - dopravné ihrisko v EMŠ 

Beseda s lesníkom - lesná pedagogika 

Lesnícky deň 

Veselá maska - karneval 

Deň detí - športové dopoludnie 

Obhliadka mestského úradu 

Obhliadka POŠTY 

Obhliadka DJZ 

ĎALŠIE AKTIVITY : 

Vyučovanie ev. a. v. náboženstva 

Detské služby Božie s požehnaním detí 

Deň otvorených dverí 

Zdravý úsmev 

Púšťanie šarkanov 

Lutheriáda  

Prezentácia na verejnosti - EMŠ 

Vianočná akadémia 

Jednou z najnáročnejších akcií v našej materskej škole je Vianočná akadémia. Na tento 

výnimočný deň sme sa poctivo pripravovali už dlhé týždne predtým. Úlohou učiteliek bolo 



pripraviť program a duchovný správca, vedúca ŠJ i rodičia si zobrali na starosť technické a 

organizačné zabezpečenie akcie. Nápad plodil nápad a vznikla SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ. 

Vystúpenie detí sa začalo úvodnou pesničkou - Sneží, sneží sneh. Potom začala vyčíňať 

Snehová kráľovná a na scénu prichádzali deti prezlečené za Gerdu, Kaya, babičku, detičky, 

stromčeky, vrany, lúpežníkov, sovy, losov a doprevádzali ich aj rozprávači. Gerda svojimi 

slzami a láskou zachránila Kayovo srdce. Týmto príbehom sme chceli poukázať na to, že aj 

Boh poslal svojho Syna Ježiša na tento svet, aby svojou láskou a krvou zachránil to naše 

srdce. 

Deň matiek  

Najdrahšou bytosťou v živote každého človeka je mama. Aj naša materská škola - naše deti v 

mesiaci máj, potešili svoje mamky, babky, ale určite aj ockov a dedkov pekným programom. 

Úvod patril riaditeľovi a duchovnému správcovi, ktorí príhovorom a modlitbou otvorili naše 

vystúpenie. Keď začala znieť tichá hudba, na scénu prichádzali kráľ s kráľovnou, aby 

prestavili svoju malú Ruženku. Počas tancov víl, šašov a kvetov Ruženka vyrástla na krásnu 

dievčinu. A keďže aj ona raz neuposlúchla svojich rodičov, trestom jej bol dlhý spánok. 

Tanec ruží, tŕňových kríkov vystriedali princovia, ktorí Ruženku a celé jej kráľovstvo 

vyslobodili z dlhého a strašného zakliatia. Záver patril spoločnému tancu, básni, ale aj piesni, 

v ktorej deti poďakovali svojim rodičom za ich nenahraditeľnú lásku. Veď aj v našom príbehu 

sme dokázali, že LÁSKA VŠETKO NAPRAVÍ. 

Rozlúčková s predškolákmi 

V školskom roku 2016/2017 sme sa rozlúčili s 21 predškolákmi. Na rozlúčkovú slávnosť boli 

pozvaní rodičia predškolákov a pedagógovia EMŠ. Po slávnostnom nástupe sa všetkým 

prítomným prihovoril riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. Deti vystúpili s 

kultúrnym programom, po ktorom nasledoval učiteľský a rodičovský tanec. Druhý vstup detí 

bol veľmi slávnostný. Nastúpili v rovnošatách a po podpísaní sa do kroniky si prevzali z rúk 

riaditeľa školy Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a Pamätný list. V treťom 

vstupe čítali učiteľky deťom čiernu kroniku a potom im odovzdali knihu so spoločnou 

fotografiou. Najväčším darčekom pre deti bola sladká torta s ohňostrojom. Slávnosť mala 

svoje pokračovanie na ďalší deň, keď deti prechádzajúc mestom s tablom v rukách spievali 

pesničky na rozlúčku so škôlkou a okoloidúcich potešili peknou básničkou Dovidenia, škôlka 

milá! Tablo si načas našlo miesto v evanjelickom kníhkupectve PATMOS. 

1. Dve desaťročia gymnázia  

Evanjelický posol spod Tatier, č. 38, 21.9. 16 

2. 20 rokov novodobej existencie EKG v Prešove 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/20_rokov_novodobej_existencie_ekg_v_presove 

http://skoly.ecav.sk/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/143-20-rokov-novodobej-

existencie-ekg-v-presove 

3. Pripomenuli sme si 20 rokov EKG 

Patmos č. 2/2016  



4. Erasmus plus v ESŠ v Prešove 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/erasmus_plus_v_esS_v_presove 

5. Prešovskí učitelia sa vzdelávali v projekte Erasmus  

Evanjelický posol spod Tatier, č. 47, 23.11. 16 

6. Z Prešova sa ozýva: Vivat kolégium! 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/z_presova_sa_ozyva:_vivat_kolegium!_ 

7. ESŠ v Prešove s vianočným programom 

http://www.ecav.sk/?p=ES/es_aktualne/esS_v_presove_s_vianocnym_programom_ 

8. Vlakom cestovali do Betlehema  

Evanjelický posol spod Tatier, č. 16, 25.1. 17  

9. O náprave človeka 

http://patmos.sk/archiv/1445/o-naprave-cloveka/  

10. Hľa, aké milé, aké dobré je to, keď bratia spolu bývajú 

Patmos č. 1/2017 

11. Riaditeľ o situácii v školstve M. Damankoš - rozhovor  

Prešovské noviny MY, č. 7, 22.2.2017 

12. 14. 3. - Deň boja proti totalite a extrémizmu 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/120640#3044 

13. Študenti si vyskúšali, ako sa cítili Židia 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/120657#1370 

14. EKG - spolupráca  

http://patmos.sk/wp-content/uploads/2017/02/2017-01.pdf  

15. Oslava Dňa učiteľov VD v Prešove 

http://skoly.ecav.sk/index.php/pre-verejnost/evanjelicke-skoly/153-oslava-dna-ucitelov-vd 

16. Prešov - Zážitkové hodiny  

Evanjelický východ, 04/2017  

17. Prešov - Milujem svoje mesto  

Evanjelický východ, 06/2017  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

EMŠ  

Projekt: Reformačný týždeň Schools 500 Reformation 



Je medzinárodný projekt protestantských cirkví. Cieľom je vybudovať celosvetovú sieť 

protestantských škôl k 500. výročiu začiatku reformácie, ktorú si pripomenieme v roku 2017. 

Každá protestantská škola sa môže zúčastniť a prihlásiť. Urobila tak aj naša Evanjelická 

spojená škola. V mesiaci október v našej MŠ prebiehalo projektové vyučovanie s názvom: 

„Reformácia pre dnešok“ v ktorom sme s deťmi objasňovali reformačné učenie rôznymi 

zážitkovými aktivitami primeranými predškolskému veku dieťaťa. Výstupom z nášho 

vyučovania bola vytvorená Lutherova ruža v 3D a veľká Wittenbergská brána s rôznymi 

biblickými veršíkmi. 

Projekt HRAVÁ ANGLIČTINA 

Projekt bol zameraný na vyučovanie anglického jazyka v materskej škole hravou formou, 

ktorého úlohou je vzbudiť u detí záujem o anglický jazyk. Deti sa v priebehu školského roka 

naučili detské pesničky, básničky a slovnú zásobu cez mnohé aktivizujúce metódy a činnosti. 

Slovná zásoba sa rozširovala v závislosti od vyučovanej témy v materskej škole v danom 

týždni. 

Projekt PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA 

Tento projekt bol zameraný na získanie predplaveckých zručností pre deti EMŠ. Malí školáci 

vo veku 4 - 6 rokov v priebehu dvoch týždňov pracovali pod vedením skúsených inštruktorov. 

Radosť z vody posúvala deti úspešne vpred. Projekt vyvrcholil pretekmi v plávaní a 

odovzdávaním „mokrých vysvedčení“. 

Projekt ZÁCHRANÁR DRÁČIK 

Tento projekt bol zameraný na zvyšovanie predčitateľskej gramotnosti a telesnej zdatnosti 

predškolákov. Úlohou detí bolo vybrať si nejaký obľúbený detský príbeh či rozprávku a 

pretvoriť dej pod vedením učiteliek (A. Cingeľová, M. Maťašová) v spolupráci s rodičmi. Do 

deja aktívne vstúpil Dráčik, ktorý sa stal záchrancom a pomocníkom. Celý dej deti stvárnili 

ilustráciami a vytvorili knihu, ktorú prezentovali „čítaním“ podľa obrázkov v kolektíve triedy. 

Vytvorené diela dostali čestné miesto na výstavke v EMŠ. 

V druhej časti projektu sa už deti stali aktívnymi Dráčikmi, ktorí dennými cvičeniami 

zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, aby sa v závere celého projektu mohli podieľať ako 

záchranári svojich rozprávkových postáv. 

Projekt ZDRAVÝ ÚSMEV 

Projekt bol zameraný na správnu techniku čistenia zubov a hygienu ústnej dutiny. Deti videli 

praktické ukážky čistenia zubov na modeli chrupu. Následne pod vedením dentálnej 

hygieničky nacvičovali správne držanie zubnej kefky i manipuláciu s ňou. Dentálna 

hygienička pracovala s deťmi 1x mesačne a učiteľky EMŠ zaraďovali túto činnosť do 

edukačného procesu denne. 

Projekt bol realizovaný v spolupráci so Fakultou zdravotníckych odborov v Prešove. 



Recykluj a vyhraj - súťaž s firmou MILK - AGRO, spol. s r. o.  

V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže v zbere viečok a tetrapakov od mliečnych 

výrobkov z firmy MILK-AGRO. 

Zber sme uskutočnili v spolupráci s rodinami detí našej EMŠ a so žiakmi EZŠ. 

V kategórii A - zber viečok: - získali sme 3. miesto. 

V kategórii B - zber tetrapakov: - obsadili sme 1. miesto. 

Výhru sme si rozdelili medzi EMŠ a EZŠ. 

Pre EMŠ sme získali - tablet, poukážku v hodnote 150 € na nákup výtvarného materiálu a 30 

ks tričiek s logom MILK-AGRO. 

EZŠ 

Teč, vodička, teč - cieľom projektu je rozvíjanie osobnostnej stránky detí, aby boli schopné 

tvorivo a slobodne myslieť a konať v záujme záchrany života na Zemi a vytvárať harmonické 

spolužitie s prírodou a ľuďmi. Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre 

budúcnosť Nadácie Orange. 

Lienka Školienka - ročníkový projekt, ktorého cieľom je zábavnou formou rozvíjať 

čitateľské zručnosti. 

1. ročník: Školienka 

2. ročník: Školienkine dobrodružstvá 

3. ročník: Školienka v autobuse 

4. ročník: Chceme vedieť viac 

Jesenný projektový týždeň - cieľom je prostredníctvom zážitkové učenia približovať školu 

reálnemu životu. 

Jarný projektový týždeň - cieľom je prostredníctvom zážitkové učenia približovať školu 

reálnemu životu. 

Zdravý úsmev - na projekte spolupracujeme s Fakultou zdravotníckych odborov v Prešove, 

Katedrou dentálnej hygieny. 

Recykluj a vyhraj - 12. ročník súťaže s firmou MILK - AGRO, spol. s r. o.  

Zapojili sme sa do súťaže v zbere viečok a tetrapakov od mliečnych výrobkov z firmy MILK-

AGRO. Zber sme uskutočnili v spolupráci s deťmi z EMŠ a rodičmi. 

Kategória A zber viečok - 3. miesto 

Kategória B zber tetrapakov - 5. miesto 

V sídle firmy MILK-AGRO sme si prevzali ceny a to tablet pre najlepšieho zberača, 

poukážku v hodnote 150€ na nákup výtvarného materiálu a 50ks tričiek s logom organizácie. 

Erasmus+ - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom projektu „To share the received“. 

Do projektu je zapojená väčšina pedagógov a jeho cieľom je zlepšenie jazykových znalostí 

anglického jazyka pomocou študijných pobytov pedagogických zamestnancov vo Veľkej 



Británii. Začiatkom marca sa kolegyne Demčáková a Majerníková zúčastnili vzdelávania na 

podporu metódy CLIL v Londýne. 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola - cieľom projektu 

je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie 

elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému, 

zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Súčasťou projektu je aj zabezpečenie ďalšieho 

vzdelávania pedagogických pracovníkov.  

EKG 

Vzdelaním k úspešnej kariére - ukončený 30.06.2015 

Operačný program: Vzdelávanie 

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Kód výzvy: OPV-2011/1.1/07-SORO 

Názov výzvy: Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu 

práce. 

O projekte:  

Strategickým cieľom projektu je modernizovať vyučovací proces vedúci k rozvíjaniu 

kompetencií potrebných pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a uplatnenie sa 

absolventa na trhu práce.  

Jedným z najväčších problémov slovenského školstva je skutočnosť, že náš vyučovací systém 

v jeho doterajšej podobe neviedol žiakov k samostatnému mysleniu, vlastným postojom a k 

samostatnému konaniu, ale bol skôr zameraný na čo najlepšiu reprodukciu už objavených 

poznatkov bez osobného vkladu vzdelávaného. Učiteľ v tomto procese pôsobil len ako 

sprostredkovateľ vedomostí, nie ako podnecovateľ samostatného myslenia. Na druhej strane 

ale stojí fakt, že ani samotní učitelia mnohokrát neboli pripravovaní na to, aby dokázali 

vyučovať metódami, ktoré by viedli žiakov k riešeniu problémov. Kvôli týmto skutočnostiam 

je potrebné, aby sme postupne menili nielen formu vyučovania žiakov, ale zároveň na túto 

zmenu pripravovali aj pedagógov. Takýmto spôsobom prispejeme k riešeniu širšieho 

spoločenského problému, ktorým je nedostatok samostatnosti, kreativity a originálnosti a 

náklonnosť k opakovaniu síce overených, ale zastaraných metód. 

Realizáciou projektu zameraného na rozvíjanie kľúčových kompetencií vybudujeme u žiakov 

a potrebné zručnosti u učiteľov tak, aby vzdelanie získané v Evanjelickej spojenej škole v 

Prešove spĺňalo všetky požiadavky vedomostnej spoločnosti. Aplikácia projektovaných 

aktivít pripraví absolventov školy nielen na následné vysokoškolské štúdium, ale najmä na 

praktický život a uplatnenie na trhu práce. Skupina učiteľov zapojená do projektu sa zároveň 

stane hybnou silou vyučovania v intenciách potrebných pre zvyšovanie kvality slovenského 

školstva v súlade so svetovými trendmi, čím sa podporí aj zvyšovanie dlhodobej 

konkurencieschopnosti slovenského školstva a tým aj celej spoločnosti. 



Špecifické ciele projektu:  

• Aktualizovať ŠkVP vo vybraných predmetoch pre potreby trhu práce.  

• Zlepšiť informovanosť žiakov o potrebách a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.  

• Zlepšiť pripravenosť učiteľov na úlohu facilitátora vyučovacieho procesu. 

Komplexný rozvoj osobnosti - ukončený 30.06.2012 

Názov projektu: Komplexný rozvoj osobnosti  

Stránka projektu: www.kro.ekgym.sk alebo www.esspo.sk  

Operačný program: Vzdelávanie  

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy  

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú  

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO  

Názov výzvy: Tvorba a implementácia školských vzdelávacích programov stredných škôl  

O projekte: 

Strategickým cieľom projektu je modernizovať vyučovací proces vedúci k rozvíjaniu 

problémového a kritického myslenia u žiakov. Jedným z najväčších problémov slovenského 

školstva je skutočnosť, že náš vyučovací systém v jeho doterajšej podobe neviedol žiakov k 

samostatnému mysleniu, vlastným postojom a k samostatnému konaniu, ale bol skôr 

zameraný na čo najlepšiu reprodukciu už objavených poznatkov bez osobného vkladu 

vzdelávaného. Učiteľ v tomto procese pôsobil len ako sprostredkovateľ vedomostí, nie ako 

podnecovateľ samostatného myslenia. Na druhej strane ale stojí fakt, že ani samotný učitelia 

mnohokrát neboli pripravovaní na to, aby dokázali vyučovať metódami kritického 

problémového vyučovania, ktoré by viedlo žiakov k riešeniu problémov. Kvôli týmto 

skutočnostiam je potrebné, aby sme postupne menili nielen formu vyučovania žiakov, ale 

zároveň na túto zmenu pripravovali aj pedagógov. Takýmto spôsobom prispejeme k riešeniu 

širšieho spoločenského problému, ktorým je nedostatok samostatnosti, kreativity a 

originálnosti a náklonnosť k opakovaniu síce overených, ale zastaraných metód. 

Realizáciou projektu zameraného na rozvíjanie kriticko-problémového myslenia podporíme 

rozvoj kľúčových kompetencií u žiakov a potrebné zručnosti u učiteľov tak, aby vzdelanie 

získané na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove spĺňalo všetky požiadavky 

vedomostnej spoločnosti. Aplikácia projektovaných aktivít pripraví absolventov školy nielen 

na vysokoškolské štúdium, ale najmä na praktický život. Skupina učiteľov zapojená do 

projektu sa zároveň stane hybnou silou vyučovania v intenciách potrebných pre zvyšovanie 

kvality slovenského školstva v súlade so svetovými trendmi, čím sa podporí aj zvyšovanie 

dlhodobej konkurencieschopnosti slovenského školstva a tým aj celej spoločnosti. 

Dĺžka realizácie:  

Projekt sa realizuje od roku 2009, v čase od 06/2010 do 05/2011 bola realizácia prerušená. 

Projekt bol ukončený v 06/2012.  



Projekt Erasmus+ 

Erasmus+, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s názvom projektu „To share the received“. Do 

projektu je zapojená väčšina pedagógov a jeho cieľom je zlepšenie jazykových znalostí 

anglického jazyka pomocou študijných pobytov pedag. zamestnancov vo Veľkej Británii. 

Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

Cieľom projektu je vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM-u. Tieto 

testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne 

úrovne náročnosti. Ďalším cieľom je zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie 

úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality 

škôl. Naša škola zapojila učiteľov do prípravy úloh a svojich študentov do výskumnej časti 

tohto projektu. Získala týmto aj skúsenosti s on-line maturitou. 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického 

vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o 

implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci 

predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho 

obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie 

ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

ESSPO 

Inšpektorát práce Prešov 

Dátum inšpekčnej kontroly: 12.06.2017, 13.06.2017 a 20.06.2017 

Druh inšpekcie: kontrola dodržiavania BOZP a nelegálneho zamestnávania. 

Záver kontroly: Inšpekcia nezistila žiadne porušenie platných právnych predpisov. 

EKG 

Štátna školská inšpekcia 

Dátum inšpekčnej kontroly: 09.05.2017 - 07.06.2017 

Druh inšpekcie: tematická - prijímacie konanie 

Záver kontroly: Prijímacie konanie, jeho organizácie, priebeh a zverejnenie výsledkov 

prijímacieho konania boli v súlade s platnými právnymi predpismi. 



EZŠ 

Okresný úrad Prešov 

Dátum kontroly: 21.11.2016 

Kontrola bola zameraná na priebeh testovania žiakov na základnej školy.  

Záver kontroly: Neboli zistené žiadne porušenia všeobecne záväzných predpisov. 

EMŠ 

RUVZ Prešov 

Dátum kontroly: 27.02.2017 

Druh inšpekcie: v zmysle §54 a §55 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia . 

Záver kontroly: Bez zistení porušenia predpisov. 

Štátna školská inšpekcia 

Dátum inšpekčnej kontroly: 24. - 25.10.2016 

Druh inšpekcie: tematická 

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, 

proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň: 

OBLASŤ KONTROLY: 

-súlad obsahu činnosti so Školským vzdelávacím programom a jeho osnovami 

-súlad obsahu Štátneho vzdelávacieho programu so Školským vzdelávacím programom 

-výchovno-vzdelávací proces so zameraním na pohybové aktivity a predčitateľskú 

gramotnosť 

- výsledok: VEĽMI DOBRÁ ÚROVEŇ 

KĹÚČOVÉ POZITÍVNE STRÁNKY ŠKOLY 

-rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí  

-rozvíjanie matematickej gramotnosti 

-rozvíjanie digitálnych kompetencií  

-radosť z pohybových a hudobno-pohybových hier 

-správne využívanie konštrukčných a námetových hier  

-používanie spisovnej podoby materinského jazyka 

-podpora predčitateľskej gramotnosti 

-rozvoj jemnej motoriky  



-grafomotorická spôsobilosť 

-dodržiavanie pravidiel bezpečnosti 

-vytváranie bezpečného prostredia  

-dodržiavanie poriadku 

-samostatnosť pri hygiene a stolovaní  

-rozvoj pracovných kompetencií 

-rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií  

OBLASTI VYŽADUJÚCE ZLEPŠENIE 

-zdravotné cvičenie nemalo na deti dostatočný zdravotný účinok 

-nedostačujúce psychofyzické zaťaženie detského organizmu počas ranného cvičenia 

-neumožnenie dieťaťu zrealizovať úlohu (zrekonštruovať dom zo skladačiek) 

-nedostatočne premyslený výber rozprávky vypočutej v školskej knižnici (dôvod: nevyvinuté 

abstraktné myslenie detí) 

-nedostatočné dbanie na správne sedenie pri kreslení 

-bezpečnosť pri cvičení (malý priestor na cvičenie) - nevhodná obuv niektorých detí 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické vybavenie EMŠ: 

počet notebookov - 5 

počet dataprojektorov - 5 

počet interaktívnych tabúľ - 3 

počet tabletov - 1 

Materiálno-technické vybavenie EZŠ: 

počet notebookov - 11 

počet dataprojektorov - 11 

počet interaktívnych tabúľ - 2 

počet tabletov - 20 

učebňa informatiky - 1 

telocvičňa - 1 

posilňovňa - 1 



učebňa BIO-CHE - 1 

Materiálno-technické vybavenie EKG: 

počet notebookov - 99 

počet dataprojektorov - 17 

počet interaktívnych tabúľ - 3 

počet tabletov - 20 

učebňa informatiky - 2 

telocvičňa - 1 

posilňovňa - 1 

učebňa BIO-CHE - 1 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

542 604,00 € - EKG + EZŠ za obdobie 09/2016-06/2017 

2. Dotácia mesta Prešov 

150 653,50 € - EMŠ, ŠKD, ŠJ za obdobie 09/2016-06/2017 

3. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

10 348,00 € - príspevok do ŠKD - 09/2016-06/2017 od rodičov 

4 831,00 € - príspevok do EMŠ - 09/2016-06/2017 od rodičov 

4. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

10.777,00 € - EKG a EZŠ - 09/2016-06/2017 

5. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

RZ EKG - 4.000,00 € (multifunkčné ihrisko) 

RZ EZŠ - 3.000,00 € (multifunkčné ihrisko) 

RZ EMŠ - 1.000,00 € (multifunkčné ihrisko) 

Evkogym, n. f. - 4 287,80 € (nákup didaktických pomôcok) 

6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 



Finančné dary:  

Astra Vending Prešov - 100,00 € 

Mária Vaverková - 150,00 € 

Darcovia z CZ ECAV Prešov - 610,00 € 

Mgr. Jela Zakarovská. - 200,00 € 

Doc. ThDr. Alexander Cap, CSc.- 130,00 € 

Mária Kysacká - 50,00 € 

Dary-ASD,CB,AC,BJB, CZ ECAV - 538,65 € 

Mgr. Ján Bakalár - 100,00 € 

7. Nefinančné dary pre EMŠ: 

V školskom roku 2016/2017 našu EMŠ podporili: 

p. Norková - detské knihy a časopisy 

p. Libezňiuk - CD piesne pre deti 

p. Jankuvová - torta a občerstvenie na akciu ,, NOC V ŠKOLE" a ,,ROZLÚČKA S 

PREDŠKOLÁKMI" 

p. Hudáková - kancelársky papier 

p. Juskaničová - kostýmy na vystúpenie pre deti 

p. Šintalová - sladkosti pre deti, učebné pomôcky do herne lienok 

p. Kolesárová - misky na drobný výtvarný materiál 

rod. Šuščáková - karnevalové penové masky 

p. Nannavecchia - vianočný stromček, sviečky, ozdoby na stromček 

p. Rochlitz - laserová tlačiareň 

rod. Štoffová a rod. Vassová - výroba didaktických pomôcok a ich prezentácia 

rod. Šuščáková - vianočný stromček 

p.Babejová - sada detských kníh 

p. Kožlej - kancelársky papier 

r. Džavoronková - učebné pomôcky v hodnote 100€ 

kolektív EMŠ - koberec v hodnote 70€, mikrovlná rúra v hodnote 39€ 

p. Švajdová - obrusy do jedálne EMŠ, vešiaky na pyžamá, gombíky, kusy látok a rôzny 

materiál na šitie 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 



Ciele školy, stanovené v Koncepcii rozvoja školy a rozpracované v Plánoch práce pre každú 

organizačnú zložku boli priebežne plnené a splnené.  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Testovanie 5- veľmi dobré výsledky 

Externá maturita SJL - nadpriemerné výsledky 

Externá maturita MAT, CJ - priemerné až nadpriemerné výsledky 

Úspešnosť prijatia na VŠ - nadpriemerná 

Spokojnosť zákonných zástupcov - veľmi dobrá 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

Rekonštrukcia telocvične 

Výstavba multifunkčného ihriska a úprava areálu školy 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie žiakov EKG v školskom roku 2016/2017 

V školskom roku 2016/2017 v jednej triede 4. ročníka v riadnom termíne úspešne 

zmaturovalo 26 študentov.  

Na vysokú školu v riadnych termínoch si podalo prihlášky všetkých 26 študentov a prijatých 

bolo 24, čo predstavuje úspešnosť prijatia na VŠ 92,3 %. Dvaja absolventi neboli prijatí na 

VŠ (buď sa budú pripravovať na prij. pohovory doma na ďalší akadem. rok, resp. nie je 

známe či si vybrali inú VŠ)  

Za súčasných podmienok podávania prihlášok na VŠ - študenti podávali 2 - 4 prihlášky vo 

vytlačenej podobe ( spolu 61 prihlášok) v priemere 2,35 prihlášky na študenta. Na niektoré 

školy podávali žiaci len elektronické prihlášky. Na vysoké školy v zahraničí ( ČR, VB) poslali 

študenti spolu 4 prihlášky, z toho na 3 školy boli aj prijatí, ale len jedna študentka bude na VŠ 

v zahraničí aj študovať. Niektoré VŠ volili ako alternatívnu možnosť ku školám, na ktoré by 

sa chceli predovšetkým dostať. 

Na základe prieskumu pred prijímacím konaním, v ktorom študenti uvádzali VŠ na ktoré by 

sa chceli dostať na prvom mieste bola takáto úspešnosť : 

Tzv. „úspešné prijatie“ : 22 študentov - 91,6% ( z prijatých absolventov ) 

alternatívna VŠ: 2 študentov - 8,4 % 

Na zahraničné VŠ bola prijatá 1 študentka - 3,8 % z absolventov , 4,2 % z prijatých na VŠ. 



Prijatí podľa VŠ: 

LF + FARM + ZDRAV : 0+ 0 + 0 

Právo + Ver. správa + Politológia: 1 + 0 + 1 

Filozofické + Masmediálne: 2 + 1 

Techniky: 2 

Psychológia a Pedagogika: 3 

Ekonom + manažm.: 5 

Prírodoved.: 4 

Učiteľstvo: 2 

AOS: 1 

SPU: 1 

Kriminológia ( zahraničie - South Bank University London - 1 

Vypracovala: Mgr. Radoslava Čurlíková 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

V škole sa kladie dôraz na estetické prostredie tried aj spoločných priestorov. Budova a jej 

interiér pôsobí veľmi príjemným dojmom (historická budova postavená v roku 1911 ako tzv. 

Nové kolégium). V každej triede a na chodbách sú pravidelne aktualizované informačné 

nástenky.  

Jednou z najväčších devíz je priateľská atmosféra medzi žiakmi a učiteľmi, vďaka ktorej sa 

darí predchádzať stresu a budovať atmosféru kresťanského spolunažívania.  

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.  

V škole pracuje školský psychológ na skrátený pracovný úväzok, čím pre žiakov a rodičov 

vzniká možnosť psychologického poradenstva priamo v priestoroch školy.  

V riešení životných problémov a pri vytváraní vlastného svetonázoru napomáha aj pôsobenie 

duchovného správcu školy, ktorý je trvalou súčasťou života školy. Toto miesto je financované 

z prostriedkov cirkvi.  

§ 2. ods. 2 b 



Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Academic 15   PhDr. Ľudmila Kónyová 

Biologicko-geografický krúžok 13   Mgr. Lucia Beňová 

Debatiáda 12   Mgr. Zuzana Kmeciková 

Domino 47   ThDr. Matej Oráč, PhD. 

Florbal 28   Mgr. Martin Joščák 

Florbal EZŠ 18   Mgr. Martin Joščák 

Hráme sa s počítačom 19   Bc. Miroslava Karnišová 

Hravá nemčina 16   
Mgr. Gabriela 

Kundríková 

Informatik 15   PaedDr. Lucia Tutoky 

Kapela 15   Mgr. Soňa Grestyová 

Keramikársky krúžok 19   Mgr. Alica Firmentová 

Ľudový krúžok 18   Mgr. Slavka Balogová 

Malý prírodovedec 21   Mgr. Ivana Majerníková 

Malý športovec 19   
Mgr. Monika 

Nemčíková 

Mediálno – knižničný krúžok 11   PhDr. Ľudmila Kónyová 

Príprava k DSD 16   Cornelie Kutscher 

Príprava na ústnu maturitnú skúšku z 

nemeckého jazyka na úrovni B1 
8   Mgr. Jana Kožlejová 

S batohom za históriou 15   Mgr. Mária Čurlíková 

Slovenčinou k maturite 21   PhDr. Ľudmila Kónyová 

Spevácky zbor 19   
Mgr. Ivana Bendíková 

Jozefčeková 

Šikovný štetec 18   PaedDr. Eva Pachta 

Športový krúžok 8   Mgr. Anna Fabuľová 

Zumba 13   
Mgr. Stanislava 

Kováčová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi detí EMŠ 

Pri Evanjelickej materskej škole je zriadené Rodičovské združenie ako občianske združenie, s 

ktorým EMŠ spolupracuje. Zástupcovia rodičov spolupracujú s vedením školy na tvorbe 

rozpočtu a plánovaní aktivít na príslušný školský rok. Okrem finančnej pomoci sa podieľajú 

pri organizácii odsúhlasených aktivít.  

V rámci spolupráce EMŠ s rodinou detí sme zorganizovali nasledujúce aktivity:  



- Deň otvorených dverí - možnosť účastí rodičov na výchovno-vzdelávacom procese 

- Zber SABI viečok a tetrapakov - aktivita podporovaná rodičmi nákupom SABI výrobkov a 

následne ich zberom 

- Vianočné vystúpenie - pomoc s nákupom balíčkov pre deti a prípravou občerstvenia na 

spoločné posedenie po vystúpení 

- vystúpenie ku Dňu matiek - príprava občerstvenia a priestorov na akciu - spoločné 

posedenie 

- Rozlúčková s predškolákmi - príprava darčekov, občerstvenia, účasť na slávnosti 

EZŠ 

Aktívna účasť Rady školy a Rodičovského združenia, pri realizovaní zámerov školy je 

neodmysliteľným predpokladom jej úspešného napredovania. Snažíme sa, aby škola a rodičia 

vytvorili komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši vzniknuté problémy.  

Rada školy vykonáva školskú samosprávu. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym 

orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Rada školy, ako 

kontrolný orgán vedenia školy funguje v zmysle platnej štátnej i cirkevnej legislatívy pod 

vedením jej predsedu.  

Pri škole funguje Rodičovské združenie pri Evanjelickej základnej škole v Prešove, s ktorým 

škola spolupracuje. Stretnutia zástupcov rodičov s vedením školy sa konajú pravidelne, 

minimálne štyrikrát ročne, rovnako aj triedne aktívy vedené triednymi dôverníkmi rodičov.  

Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia žiakov sa pravidelne 

zúčastňujú a podieľajú na akciách školy:  

• Šarkaniáda - púšťanie šarkanov s rodičmi za účasti programu, ktorý zabezpečí škola. 

• Jesenný projektový týždeň - účasť rodičov na vyučovaní prostredníctvom besied, 

rozhovorov, blokového vyučovania o svojom povolaní, o zaujímavých miestach, ktoré 

navštívili na Slovensku alebo v zahraničí. 

Jarný projektový týždeň - exkurzie na rôzne zaujímavé miesta v okolí Prešova, starostlivosť o 

svoje zdravie, a taktiež o planétu Zem.  

Týždeň hlasného čítania - čítanie rodičov svojim deťom, beseda so včelárom. 

Týždeň finančnej gramotnosti 

• Vianočná akadémia - cieľom podujatia je stretnutie žiakov školy, ich rodičov a pedagógov s 

programovým pásmom s biblickým námetom, ktorý zabezpečí škola. Pomoc rodičov pri 

výrobe kostýmov. 

• Imatrikulácia prvákov - cieľom je slávnostné uvítanie prvákov, predstavenie sa rodičom, 

starým rodičom krátkym programom, ktorý zabezpečí škola. 



• Deň otvorených dverí - rodičia využívajú možnosť priamej účasti na vyučovaní počas 

otvorených hodín, ako aj aktívne zapojenie sa počas tvorivých dielní. 

• Deň matiek - vystúpenie žiakov v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove, počas 

ktorého venujú matkám pásmo v podobe básní a piesní, ako aj malý vlastnoručne vyrobený 

darček 

Úcta k starším - vystúpenie žiakov v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove, počas 

ktorého venujú svojim starým rodičom pásmo v podobe básní a piesní, ako aj malý 

vlastnoručne vyrobený darček 

• Súťaže a olympiády - rodičia, resp. starí rodičia sa zúčastňujú súťaží ako členovia poroty, či 

odbornej komisie, ktoré zabezpečuje škola.  

• Zber papiera, SABI viečok - participácia rodičov na zbere. 

EKG 

Pri škole funguje Rodičovské združenie pri EKG, s ktorým škola spolupracuje. Stretnutia 

zástupcov rodičov s vedením školy sa konajú pravidelne, minimálne 3x ročne, rovnako aj 

triedne aktívy vedené triednymi dôverníkmi rodičov.  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

EMŠ 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešov - projekt Zdravý úsmev 

Pedagogická fakulta UPJŠ - jesenný projekt - Pani Jeseň 

Detská knižnica Slniečko v Prešove - exkurzia s deťmi EMŠ 

Štátne lesy Prešov - beseda s lesníkom; lesná pedagogika 

Policajný zbor v Prešove - beseda o doprave-dopravné ihrisko 

Biskupský úrad VD Prešov - poskytnutie priestorov na Vianočnú akadémiu a Deň matiek, - 

výroba pamätných listov pre predškolákov; 

Ev. a. v. farský úrad Prešov - DSB v Ev. a. v. chráme Sv. Trojice v Prešove 

EZŠ 

Škola spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

(CPPPaP) formou konzultácií.  

Výbornú spoluprácu máme so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, 

Átriová 5, Prešov. Sú nám ústretoví v poradenskej službe formou prednášky a konzultácií. 

Výborne rozvinutú spoluprácu máme so Šarišským osvetovým strediskom v Prešove,  



Okresnou knižnicou, resp. oddelením pre detského čitateľa, a to detskou knižnicou Slniečko. 

Veľmi dobrá spolupráca je s Pedagogickou fakultou Prešovskou univerzitou, Fakultou 

zdravotníctva Prešovskej univerzity. Škola spolupracuje so Slovenskými evanjelickými 

učiteľmi (SEU), Kolégiom evanjelickej inteligencie východného Slovenska (KEI VS). 

Zvlášť výnimočná je spolupráca s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prešove, Šarišsko-

zemplínskym seniorátom ECAV so sídlom v Prešove a ďalšími ev. a. v. cirkevnými zbormi. 

Pri organizovaní biblických táborov a biblického vzdelávanie pedagógov vôbec, 

spolupracujeme s Biblickou školou v Martine.  

Športové aktivity realizujeme v spolupráci s Centrom voľného času ABC v Prešove a 

Slovenskou asociáciou športu na školách. Zúčastňujeme sa oblastných majstrovstiev v 

basketbale, šachu, stolnom tenise v spolupráci s Mestským úradom v Prešove - odborom 

školstva a kultúry. V rámci medzinárodnej spolupráce reprezentujeme školu na 

Medzinárodnej olympiáde evanjelickej mládeže v Poľsku. Pozornosť venujeme olympijskej 

výchove aktívnou účasťou študentov na vedomostnej súťaži. 

EKG 

Škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou formou príležitostných 

prednášok a konzultácií.  

Máme výborne rozvinutú spoluprácu so Šarišským osvetovým strediskom v Prešove, 

Okresnou knižnicou v Prešove a Akadémiou vzdelávania.  

Veľmi dobrá spolupráca je s Prešovskou univerzitou, najmä s filozofickou fakultou a fakultou 

humanitných a prírodných vied.  

Niekoľko rokov škola spolupracuje so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku 

(SFPA), Slovenskou debatnou asociáciou (SDA), Nadáciou otvorenej spoločnosti (NOS-

OSF), Stálou konferenciou občianskej inteligencie (SKOI), Slovenskými evanjelickými 

učiteľmi (SEU), Kolégiom evanjelickej inteligencie východného Slovenska (KEI VS). Zvlášť 

výnimočná je spolupráca s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Prešove, Šarišsko-

zemplínskym seniorátom ECAV so sídlom v Prešove a ďalšími ev. a. v. cirkevnými zbormi.  

Pri organizovaní biblických táborov a biblického vzdelávanie pedagógov vôbec 

spolupracujeme s Biblickou školou v Martine.  

Športové aktivity realizujeme v spolupráci s Centrom voľného času ABC v Prešove a 

Slovenskou asociáciou športu na školách. Zúčastňujeme sa oblastných majstrovstiev v 

basketbale, šachu, stolnom tenise v spolupráci s Mestským úradom v Prešove - odborom 

školstva a kultúry. V rámci medzinárodnej spolupráce reprezentujeme školu na 

Medzinárodnej olympiáde evanjelickej mládeže v Poľsku. Pozornosť venujeme olympijskej 

výchove aktívnou účasťou študentov na vedomostnej súťaži. 

  



Záver 

Vypracovali:  

Mgr. Ľubica Sabolová - EMŠ 

Mgr. Jarmila Kočová - EZŠ 1-4 a ŠKD 

Mgr. Jela Zakarovská - EZŠ 5-9 a EKG 

Alena Šimová - ekonomická časť 

Ing. Juraj Luščák - časť IKT 

 

Schválil: PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

V Prešove, 25. septembra 2017 

 

Správa prerokovaná  

v Pedagogickej rade EMŠ dňa 29.09.2017 

v Pedagogickej rade EZŠ dňa 04.10.2017 

v Pedagogickej rade EKG dňa 04.10.2017 

 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy Správu prerokovala dňa 9. 10. 2017 a prijala nasledujúce stanovisko:  

Rada školy pri ESSPO schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2016/2017 s nasledujúcim stanoviskom: bez pripomienok. 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Správa bola prerokovaná Dištriktuálnym presbyterstvom VD ECAV dňa 25. 11. 2017.  

 


