Výchovno vzdelávacia správa o činnosti
Jazykovej školy pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice za šk.rok 2020/2021
Organizácia: Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8, 040 01 Košice
Adresa:
Park Angelinum 8, Košice
Telefón:
055/633 54 30, 0910 897 648
E-mail:
zspa@zspa.sk
Facebook: http://www.facebook.com/zsparkangelinum
Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8, Košice fungovala druhý rok
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 našej školy.
Celkový počet kurzov:
8
(6 kurzov angličtiny, 1 kurz nemčiny a 1 kurz španielčiny)
Počet zapísaných:
99 žiakov
Počet absolventov kurzov: 78
Vedúci kurzov:
Interní pedagogickí zamestnanci – Mgr. Dostalová, Mgr. Stajančová, Mgr. Kováčová, Mgr.
Chybová, Mgr. Lázárová.
Externé lektorky: Dubrovčáková, Bodnárová, Ujlakyová
Všetci vedúci kurzov boli kvalifikovaní na vyučovanie jazykov.
Jazykové kurzy prebiehali v poobedňajších hodinách v triedach základnej školy, ktoré majú
úplne materiálno - technické vybavenie, vedúci kurzov mali k dispozícii rôzny metodický
materiál.
Počet žiakov v skupinách sa pohyboval od 10 do 15 žiakov. V priebehu roka sa odhlásilo 21
žiakov, hlavne z dôvodu pandemických opatrení a prechodu vzdelávania na dištančné. Tieto
zmeny výraznejšie neovplyvnili organizáciu kurzov.
V novembri a decembri 2020 pokračovali žiaci 1.stupňa prezenčným spôsobom vyučovania,
počas ktorého sa nemohli miešať žiaci z rôznych tried, výuka pokračovala len v rámci tried
a viedli ju p. učiteľky našej školy. Časová dotácia bola 2 vyučovacie hodiny týždenne pre každý
kurz.
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. Počas dičtančného
vzdelávania prebiehali kurzy pomocov ZOOM a MT. Výučba sa riadila vopred pripraveným
tematickým plánom.
V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami počas pandémie COVID-19 bola prezenčná výučba
v kurzoch zmenená na dištrančnú, až kým sa žiaci nevrátili na jar do.
Ciele pre prvý rok činnosti Jazykovej školy pri ZŠ Park Angelinum 8, Košice sa opäť
nepodarilo naplniť podľa našich predstáv. Pozitívne hodnotíme zvládnutie organizačných
zmien v dôsledku pandemických opatrení, poskytnutie priestoru pre rozvoj jazykových
zručností našich žiakov aj v mimoškolskej činnosti.
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V budúcom školskom roku chceme získať pre spoluprácu viac externých lektorov, pracovať na
ďalšom skvalitňovaní vyučovania a venovať väčší priestor propagácii našich činností.
Prerokované v Pedagogickej rade 1.7.2021
V Košiciach 1.7.2021
Vypracovala: Mgr. Eva Lázárová, vedúca Jazykovej školy

Mgr. Renáta Brédová,
riaditeľka školy
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