
Vážení rodičia, milí žiaci, 

zatvorili sa brány našej školy, ktorá si rovnako ako  jej obyvatelia zaslúži oddych a vytúžené 

prázdniny.   

Koniec školského roka je  vždy obdobím bilancovania. Hodnotíme všetky naše  úspechy aj  

neúspechy. Obidva sú v našom živote veľmi dôležité. Tie prvé sú dôkazom toho, že to, čo robíme, 

robíme  správne a tie druhé sú príležitosťou na zlepšenie.  

 „ Každý deň je nový začiatok. Pokiaľ  sa vám niečo nepodarilo, nadýchnite sa a začnite znovu!“   

Za náš najväčší úspech považujeme predovšetkým otvorenie a bezproblémové fungovanie vlastného 

Centra voľného času, ktoré v školskom roku 2014/2015 po prvýkrát ponúkalo  množstvo zaujímavých 

krúžkov, do ktorých sa zapojilo 329 žiakov.  

Podarilo sa nám získať finančnú podporu vo forme grantov pre projekty Areál zdravia, Zelená linka 

zdravia a Pátranie v čase.  Žiakov 2. stupňa sme sa v rámci projektov  Tím trieda a Zlatá brána 

otvorená  snažili motivovať k participácii na vytváraní  kvalitnejšej sociálnej klímy v triedach.  

Žiaci 1. stupňa si rozvíjali svoje životné zručnosti  projektom Dúhového kráľovstva. Vďaka úsiliu 

našich malých aj veľkých enviromentalistov  sme získali medzinárodné ocenenie Zelená škola, ktoré 

nám bude patriť najbližšie dva roky.  Projekt Vytváranie neohrozujúceho prostredia v škole, ktorý 

komplexne zmapoval všetky celoročné projekty a aktivity pre žiakov aj pedagógov zamerané na 

budovanie pozitívnej sociálnej klímy, získal významné celoslovenské ocenenie Briliant  v inovačných 

projektoch základných škôl.  Pokračovali sme v úspešných projektoch Rovesnícki mediátori či 

Dobrovoľnícki patróni.  

Všedné vyučovacie dni sme spestrili množstvom triednych projektov s rôznym zameraním. Pod 

vedením našich pedagógov sme rozvíjali talenty našich žiakov v rôznych súťažiach, kde sme neraz 

siahli na najvyššie méty v rámci Slovenska.  

Bohatá popoludňajšia činnosť v rámci ŠKD bola dôkazom, že zábava nemusí byť len pri „telke“ či 

počítači.  

Vďaka podpore rodičov sme zrenovovali časť ihriska, rozšírili počet interaktívnych systémov 

v triedach, podporili úsilie Zelenej školy pri obnove školskej záhrady.  

Svoje brány sme otvorili všetkým rodičom, ktorí sa aspoň na krátky čas nadýchali „školskej“ 

atmosféry počas Otvorených hodín, Tvorivých dielní pre rodičov, Osláv učenia, Čítania celej rodiny, 

triednych záhradných grilovačiek.  

Výpočet všetkých našich úspechov by bol naozaj rozsiahly a podrobnejšie sa mu budeme venovať 

v Správe o výchovno vzdelávacej činnosti v šk. roku 2014/2015.   

Našou vzájomnou dôverou a podporou sme sa aj v tomto školskom roku stali jednou z najlepších 

košických škôl, do ktorej sa zapísalo 134 budúcich prváčikov.  

Tieňom našich dosiahnutých úspechov je snaha o poškodenie dobrého mena školy nevhodnou 

medializáciou v súvislosti so školskou jedálňou. Ukončené policajné objasňovanie preukázalo, že na 

strane zamestnancov školskej jedálne a riaditeľky školy nedošlo k porušeniu zákona.  

O zachovanie Vašej dôvery a spoluprácu pri skvalitňovaní školského života našich detí sa budeme 

intenzívne usilovať aj v budúcom školskom roku.  

„ Čokoľvek čo počujeme, je názor, nie fakt. Čokoľvek čo vidíme, je pohľad, nie pravda..., majme oči 

a srdcia otvorené....“ 

Krásne a pohodové leto  praje riaditeľstvo školy.    DOVIDENIA V SEPTEMBRI  


