
Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8, 040 01 Košice  

 

Analýza činnosti za šk.rok 2019/2020 

 

 Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8, Košice začala prvý rok svojej 

činnosti v tomto školskom roku. Ponuka a obsahové zameranie bolo prispôsobené 

predovšetkým potrebám žiakov školy. V súlade so vzdelávacím programom boli v ponuke 

kurzy zamerané na ANJ, NEJ, RUJ a španielsky jazyk pre žiakov školy a ich rodičov.  

Celkový počet kurzov:  7         (6 kurzov angličtiny, 1 kurz nemčiny) 

Počet zapísaných:    86 žiakov 

Počet absolventov kurzov:  78 

Počet žiakov v skupinách sa pohyboval od 10 do 15 žiakov. Po prvom polroku sa niekoľko 

žiakov odhlásilo. Z dôvodu efektívnejšej výučby bolo niekoľko žiakov presunutých do iného 

kurzu s primeranou jazykovou úrovňou. Tieto zmeny výraznejšie neovplyvnili organizáciu 

kurzov. Časová dotácia bola 2 vyučovacie hodiny týždenne pre každý kurz.  

Vedúcimi kurzov boli 6 interní zamestnanci školy a 1 externý lektor.  

Forma výučby bola realizovaná hravou zábavnou formou. V nižších ročníkoch bolo cieľom 

prebudiť u žiakov pozitívny vzťah k jazykom a budovať slovnú zásobu, vo vyšších ročníkoch 

upevňovať a prehlbovať vedomosti a záujem o ďalšie vzdelávanie. 

Využívané boli rôzne formy prezentácie učiva - formou piesní, hier, pohybových aktivít, 

interaktívnych cvičení,... 

Žiaci v kurzoch využívali vopred pripravené materiály a pracovné listy z rôznych zdrojov: 

rôzne jazykové, učebnice, vzdelávacie portály. Veľkou pomocou bola na hodinách interaktívna 

tabuľa, ktorá umožnila žiakom rozvíjať viacero jazykových zručností naraz. Výučba sa riadila 

vopred pripraveným tematickým plánom.  

V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami počas pandémie COVID-19 bola výučba v kurzoch 

pozastavená od 16. 3. 2020 do konca školského roka.  

Žiakom bola ponúknutá náhrada neodučených hodín vo forme Letného jazykového klubu od 

24.8.2020 do 28.8.2020, o ktorú však prejavilo záujem len  9 žiakov. Z organizačných dôvodov 

sa preto Letný jazykový klub nezrealizoval.   

Ciele pre prvý rok činnosti Jazykovej školy pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice sa nepodarilo 

naplniť podľa našich predstáv. Pozitívne hodnotíme predovšetkým splnenie všetkých 

prípravných činností, nastavenie vyhovujúcich pravidiel práce, poskytnutie väčšieho priestoru 

pre rozvoj jazykových zručností našich žiakov aj v mimoškolskej činnosti. 

V budúcom školskom roku chceme získať pre spoluprácu viac externých lektorov, pracovať na 

ďalšom skvalitňovaní vyučovania a venovať väčší priestor propagácii našich činností.  

Nevyčerpané finančné príspevky rodičov za šk.rok 2019/2020, ktoré neboli využité z dôvodu 

mimoriadneho prerušenia vyučovania  v mesiacoch apríl až jún 2020 (3 mesiace), budú žiakom 

prenesené do šk.roku 2020/2021.   
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