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Podľa  Vyhlášky  Ministerstva  školstva  SR č.  9/2006 Z.  z.  zo  16.  12.2005 o  štruktúre a
obsahu  správ  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  škôl  a
školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č.
9/2006 Z. z. vypracovali:
Mgr.  Renáta Blaschke,  poverená pedagogickou oblasťou a PaedDr.  Katarína Havrilová,
riaditeľ školy. 
  

Predkladá: PaedDr. Katarína Havrilová, riaditeľ školy

Prerokované v kolégiu školy: 

Vyjadrenie Rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi   s c h v á l i ť    Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, 040 12
Košice, za školský rok 2019/2020.

                                                                                        
                                                                                       .................................................
                                                                                                 Ing. Ľudmila Jakabová
                                                                                                  predseda Rady školy  

Stanovisko zriaďovateľa: 
Výchova k slobode o.z., Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava   s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j
e   Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej základ-
nej školy waldorfskej, Polárna 1, 040 12 Košice za školský rok 2019/2020.

                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                              ...............................................
                                                                                                           za zriaďovateľa
                                                                                                Mgr. Renáta Blaschke



Úvod: 

Súkromná základná škola waldorfská, Polárna 1, 040 12 Košice vznikla k 1.9. 2015,
z elokovaného pracoviska Polárna 1, Súkromnej základnej školy waldorfskej Vihorlatská
10, Bratislava  a rozhodnutím Ministerstva školstva,  vedy,  výskumu a športu Slovenskej
republiky číslo 2015-18088/43493:2-100B zo dňa 31.8.2015 bola zaradená do siete škôl
a školských zariadení  a od 1.9.2015 sa podľa §  22 a  §  39,  ods.  6  a 7  zákona NR SR č.
596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov. 

Pedagogický proces v škole je organizovaný v zmysle overeného učebného plánu,
schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky listom č.  2014-19068/5735:1-
100B,  zo  dňa  1811.2014  na  základne  Vyhodnotenia  experimentálneho  overovania
„Projektu  organizácie,  foriem  a obsahu  výchovy  a vzdelávania  na  škole  waldorfského
typu“. 

Pri škole vedie svoju činnosť aj súkromný školský klub detí, ktorý pracuje podľa
schváleného Výchovného programu školského klubu detí.  Súkromný školský klub detí,
Polárna 1, Košice je súčasťou Súkromnej základnej školy waldorfskej, Polárna 1, Košice
s termínom začatia činnosti  od 1. februára 2016 na základe Rozhodnutia Ministerstva
školstva Slovenskej  republiky rozhodnutím č.  2016-1209/1:1-100B o zaradení  do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Súkromná základná škola waldorfská, Polárna 1, 040 12 Košice vo svojej činnosti 
vychádza z princípov waldorfskej pedagogiky Rudolfa Steinera.

a) Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy Súkromná základná škola waldorfská, Polárna 1, 040 12
Košice

2. Adresa Polárna 1, 040 12 Košice
    IČO
    DIČ

42 40 91 36
21 20 12 93 08

3. Telefónne číslo +421 55 308 40 71   
+421 902 049 069

4. Webová adresa 
    E-mailová adresa

www.kosice.iwaldorf.sk 
ke@iwaldorf.sk

5. Zriaďovateľ Výchova k slobode, o.z. Vihorlatská 10, 
831 04 Bratislava

6. Vedúci zamestnanec školy PaedDr. Katarína Havrilová - riaditeľ školy
7. Údaje o Rade školy Predseda: Mgr. marcela Kováčová, za zriaďovateľa 

Katarína Pojezdalová. Za rodičov: Zora Kapinosová,  
Peter Špak, Martin Kapisnos

Stručná informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2019/2020:



Rada školy bola ustanovená 19.11.2015.  Nové voľby prebehli  4. 10. 2019, súčasne 
prebehlo aj prvé zasadnutie RŠ.  RŠ pracovala podľa vopred stanoveného plánu 
schváleného na prvom zasadnutí. Počas zasadaní RŠ boli jej členovia oboznámení 
s týmito témami:

 školský vzdelávací program a jeho doplnenia 
 Školský poriadok s dodatkom 
 plán práce 
 personálne obsadenie školy 
 správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
 prerokovanie rozpočtu školy 
 plánovanie aktivít v školskom roku
 materiálne a technické zabezpečenie ZŠ 
 aktuálne problémy školy
 plán zasadnutí Rady školy a program  

  

Poradný orgán školy - Pedagogické kolégium školy:
 Pedagogické kolégium sa stretávalo každý týždeň na svojich konferenciách
 spoločné konferencie s kolégiom waldorfskej škôlky Studnička -  kolégia mali 

spoločnú umeleckú časť konferencie

Časti konferencie:
1. organizačná časť 
2. štúdium
3. zborový spev
4. pedagogická časť 

Organizácia vyučovania
7.15 – 7.45     –    Ranný klub
7.45                  –    Vstup do triedy
8.00 –  9.45    –     Epocha (hlavné vyučovanie)
9.45 – 10.15   –    Veľká prestávka
10.15 – 11.00  –   3. hodina
11.10 – 11.55  –   4. hodina 
11.55 – 12.30  –   Obedná prestávka
12.30 – 13.15  –    5. hodina

13.25 – 14.10  -     6. hodina 
do 16.00          –     ŠKD



b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020:

Počet žiakov na škole: 

- počet žiakov v 2. ročníku -  27
- počet žiakov v 4. ročníku -  22
- počet žiakov v 6. ročníku -  16
- počet žiakov v 8. ročníku -  15

spolu žiakov k 15.9. 2019: 80

Počet vymeškaných hodín: 

2. ročník:  1514, priemer na žiaka 56, 07 
4. ročník:  1375, priemer na žiaka 62, 5 
6. ročník:    934, priemer na žiaka 58, 37
8. ročník:    502, priemer na žiaka 33, 46
spolu za školu:   4 325, priemer na žiaka  54, 0625

Riaditeľské voľno: nebolo udelené

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka:

- tento rok prebiehali predzápisové stretnutia
 Predzápisové stretnutia sme stihli zorganizovať dve:
I. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE: 27. JANUÁRA 2020 o 16.30 hod.
Téma: ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ, PRVÉ SEDEMROČIE.
- stretnutie viedli budúca triedna učiteľka Ing. Stanislava Lichvárová a Mgr. Renáta 
Blaschke triedn aučiteľka 8. ročníka

II. PREDZÁPISOVÉ STRETNUTIE: 24. FEBRUÁRA 2020 o 16.30 hod.
Téma: WALDORFSKÁ ŠKOLA NIE JE ŠKOLA HROU

- stretnutie viedli budúca triedna učiteľka Ing. Stanislava Lichvárová a Mgr. Renáta 
Blaschke triedna učiteľka 8. ročníka

Plánované 3. a 4. predzápisové stretnutia sakvôli karanténe covid 19 neuskutočnili
Zápis do 1. ročníka prebehol v sprísnených karanténnych podmienkach, len s rodičmi detí

Budúca triedna pani učiteľka od septembra 2019 pravidelne raz týždenne pracovala s 
predškolákmi vo waldorfskej škôlke Studnička, takže deti veľmi dobre poznala.

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Pedagogický proces v škole je organizovaný v zmysle overeného učebného plánu,
schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky listom č. 2014-19068/5735:1-
100B,  zo  dňa  1811.2014  na  základne  Vyhodnotenia  experimentálneho  overovania



„Projektu  organizácie,  foriem  a obsahu  výchovy  a vzdelávania  na  škole  waldorfského
typu“, ktorého súčasťou je slovné hodnotenie žiakov. Všetci žiaci školy prospeli.

 V školskom roku 2019/2020 sa škola nezúčastnila Testovania 5-2019 a Testovania 9-
2020, nakoľko sme nemali žiakov piateho a deviateho ročníka. 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov: 

Mgr. Marcela Kováčová – triedna učiteľka 2. ročníka
Mgr. Miroslava Lešinská – triedna učiteľka 4. ročníka a učiteľka telesnej výchovy v 6. a 8. 
ročníku
Ing. Ľudmila Jakabová – triedna učiteľka 6. ročníka a učiteľka matematiky a fyziky v 8. 
ročníku
Mgr. Renáta Blaschke – triedna učiteľka 8. ročníka a učiteľka SJ, Zemepisu a Prírodpopisu 
v 6. ročníku
PaedDr. Katarína Havrilová- riaditeľka školy, učiteľka ruského jazyka v 2. a 4. ročníku a 
nemeckého jazyka v 6. a 8. ročníku
Mgr. Judith Écsi  – učiteľka anglického jazyka v 6. a 8. ročníku
Ing. Ľubica Kreibiková – vychovávateľka v ŠKD, učiteľka chémie v 8. ročníku
Ing. Stanislava Lichvárová – vychovávateľka v ŠKD
Jozefína Gáborová – administratívna pracovníčka
Všetci pedagógovia sú kvalifikovaní a spĺňajú odbornosť pre prácu učiteľa vo WŠ. Táto 
kvalifikovanosť a odbornosť je schválená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, 
listom č. 2014-19068/57358:1-100B, zo dňa 18.11.2014 na základe Vyhodnotenia 
experimentálneho overovania „Projektu organizácie, foriem a obsahu výchovy a 
vzdelávania na škole waldorfského typu“. 
Všetci zamestnanci školy, aj nepedagogickí, majú absolvované 3-ročné vzdelávanie vo 
waldorfskej pedagogike.

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní všetkých zamestnancov školy:

Marcela Kováčová:
- príprava na fyziku v  6. a 8.ročníku
- waldorfský seminár v Semilech (ČR)
- metodické dni s Janou Baníkovou – práca na eurytmii, maľovaní, modelovaní
- tvorivá reč
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
- interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ
- letné vzdelávanie triednych učiteľov



Miroslava Lešinská:
- príprava na fyziku v 6. a 8. ročníku
- waldorfský seminár v Semilech (ČR)
- metodické dni s Janou Baníkovou – práca na eurytmii, maľovaní, modelovaní
- tvorivá reč
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
- interné vzdelávanie
- účasť na seminároch IAO
- semináre Bothmerovej gymnastiky
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ
- letné vzdelávanie triednych učiteľov
Ľudmila Jakabová:
- príprava na fyziku v  6. a 8.. ročníku
- waldorfský seminár v Semilech (ČR) 
- metodické dni s Janou Baníkovou – práca na eurytmii, maľovaní, modelovaní
- tvorivá reč
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
-  interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ
- letné vzdelávanie triednych učiteľov
Renáta Blaschke:
- príprava na fyziku a chémiu v 8. ročníku
 - waldorfský seminár v Semilech (ČR) 
- metodické dni s Janou Baníkovou – práca na eurytmii, maľovaní, modelovaní
- tvorivá reč
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
- interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ
- letné vzdelávanie triednych učiteľov
Katarína Havrilová:
- semináre k vyučovaniu jazykov vo WŠ
- semináre ku vedenie školy
- semináre výchovných poradcov
- práca na reči
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
- interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ



Ľubica Kreibiková:
- seminár v Kasseli k vyučovaniu chémie v 8. ročníku
- hospitácie na vyučovaní chímie v 8. ročníku  Prahe, Semilech, v Bratislave
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
-  interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ
Stanislava Lichvárová:
- vzdelávanie k 1. ročníku v Nových Zámkoch, v Semilech, v Nemecku
- semináre k vyučovaniu eurytmie vo vyšších ročníkoch WŠ
- metodické dni s Janou Baníkovou – práca na eurytmii, maľovaní, modelovaní
- tvorivá reč
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
- interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ
- letné vzdelávanie triednych učiteľov
Jozefína Gáborová
- tvorivá reč
- hlasová výchova metódou werbeck
- účasť na prednáškach, tvorivých dielňach organizovaných školou
- pravidelná pedagogická študijná práca na štvrtkových konferenciách
- interné vzdelávanie
- metodicko – didaktické pracovné semináre s kolegami z bratislavskej WŠ

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti a v pedagogickej oblasti:

2. ročník: triedna učiteľka Marcela Kováčová

   Do 2. ročníka nám pristúpili dve žiačky - Juliana Urdová a Liana Sitášová, takže nás je
spolu  27  žiakov.  Spoločenstvo,  ktorého  základy  sme postavili  v 1.  ročníku,  sme  ďalej
budovali v priebehu 2. ročníka a každý si v tomto spoločenstve našiel svoje miesto. Pri
tvorení  spoločenstva nám veľmi pomáhali  príbehy o zvieratkách,  bájky a na duchu nás
pozdvihli legendy o svätých. 
   Celý rok sme putovali časom cez pozorovanie zmien v prírode - vychádzky na to isté
miesto každý mesiac, slávenie sviatkov viazaných na jednotlivé ročné obdobia a verným
pomocníkom  nám  bol  večný  kalendár,  do  ktorého  sme  plynutie  času  zaznačovali.
Jednotlivé mesiace nám svojimi obrazmi obohatili  básne a piesne ku každému mesiacu.
Celoročné putovanie sme uzavreli v poslednej epoche prvouky.
   V epochách slovenského jazyka sme si osvojili tvary písmen malej tlačenej abecedy, čo
bol prvý krok, aby sme sa naučili  čítať. Po vianočných prázdninách deti prekvapil balík
veľký ako svet, v ktorom boli naše prvé čítanky. Čítanky pre každého druháka s láskou
pripravili  ich  rodičia,  čím  sa  rovnaké  stalo  jedinečným.  Dôležitou  súčasťou  zostala



spoločná recitácia básní a práca s rečou, slovom cez jazykolamy a kratšie básničky.
   Počas epôch matematiky sme objavovali tajomstvá čísel, orientovali sme sa v číselnom
rade  do  120,  osvojovali  sme  si  násobkové  rady  a násobilku,  sčítali,  odčítali  a hľadali
riešenia rôznych úloh.
   Okrem vnímania slovenčiny deti sa mohli ďalej ponárať do cudzích jazykov - ruštiny pod
vedením  pani  učiteľky  Kataríny  Havrilovej  a angličtiny  pod  vedením  triednej  učiteľky.
Naučili sa ďalšie básne, piesne a v každom jazyku zvládli malú divadelnú hru. 
   Ako som spomínala čas v priebehu roka sme vnímali aj cez malé slávnosti. Jeseň nám
priniesla Michaelskú slávnosť, kde sme odvážne prekonávali strach, Martinskú slávnosť,
kde  sme  vlastnoručne  urobenými  lampášikmi  rozžiarili  tmu  a našli  zlaté  podkovičky
a nakoniec krásnu adventnú slávnosť.

Zimu  sme  privítali  tradičnou  vianočnou  slávnosťou,  na  ktorej  sme  predviedli  Živlovú
eurytmickú hru. V závere zimy sme v rámci karnevalu premenili na zvieratká, či svätých.
Jar sme už vítali každý po svojom doma, keďže sme boli v domácej karanténe. Jánskou
slávnosťou sme privítali leto a zavŕšili putovanie časom.



4. ročník: triedna učiteľka Miroslava Lešinská

V  triede  pracovalo  22  žiakov,  triedna  učiteľka  Miroslava  Lešinská,  ruština  Katarína
Havrilová, odborný lektor na eurytmiu Jana Baníková, pomoc na pracovnom vyučovaní
Jozefína Gáborová, klubistka Jozefína Gáborová. 
    Na slovenčine sme rozšírili naše znalosti vybraných slov, hlbšie sa ponorili do slovných
druhov  s  dôrazom  na  slovesá,  podstatné  a  prídavné  mená.   Z  čítania  sme  spoločne
dočítali Leto na ostrove Saltkrakan Astrid Lindgrenovej a prečítali sme Nekonečný príbeh
Michaela  Endeho  -  spoločné  čítanie  bolo  veľmi  obohacujúce,  posilňovalo  prežívanie
príbehu u detí, vzájomne si pomáhali byť vedomejšie. V recitácii sme sa venovali hlavne
aliterácii,  ktorú  sme rozvíjali  aj  pohybovo  na hodinách eurytmie.  Ďalej  sme recitovali
osobné básne a básne k témam a ročnému obdobiu. Rozprávacia látka - Edda - Súmrak
bohov  vniesla  to  správne naladenie  10  -11  ročným  deťom.  V  matematike  nás  zaujali
hlavne zlomky. 

 V  4 .ročníku pribudli  2  nové predmety Prírodoveda a  Vlastiveda -  ústrednou témou
oboch epoch  bol  človek -  vzťah telesných  foriem k  jeho človečenstvu  a  zvieratá  ako
špecializácii  všestrannosti  človeka.  Túto  epochu  deti  zakončili  prezentáciou  projektu
Moje  domáce  zvieratko.  Umelecky  ju  prežívali  pri  modelovaní  s  hlinou  a  maľbe  do
mokrého podkladu. 
    Vo vlastivede  sme žili témou človek v čase a priestore - opierali sme sa o pozorovania,
zvedomovali si orientáciu v priestore, prešli od plánu k mape, spoznávali lokálnu históriu



a  geograficko  hospodárske  súvislosti,  robili  sme  veľa  praktických  vecí.  Individuálne
projekty žiakov a ich prezentácia boli Moja izba, môj dom, moje bydlisko, Moja cesta do
školy, Cesta do stredovekých Košíc a skupinová  práca - Mapa školského dvore. Spravili
sme 2 exkurzie do centra Košíc.
    Cudzie jazyky -   rozširovanie slovnej  zásoby prebiehalo prostredníctvom príbehov,
básní, piesní, deti sa po prvýkrát stretávajú s písomnou podobou jazyka, na ruštine celý
rok pracovali na azbuke.
    V priebehu školského roka sme dokončovali altánok, remeselne sa venovali šitiu, tkaniu
na malom a  veľkom ráme -  urobili  koberčeky,  vankúše.  Ďalej  čisteniu  vypestovaného
obilia,  triedeniu  zrna,  mletiu  pšenice  a  pečeniu  kváskového  chleba  s  p.  Kožejovou  a
ďalších dobrôt z našej múky - individuálne práce doma -  zostavili  sme knihu receptov
našej triedy.  
    V septembri sme spolu s druhákmi na školskom dvore mali Michaelskú slávnosť.
    V novembri  sme pracovali  na výrobe lampášikov a  oslávili  sprievodom a hľadaním
podkovičiek, vzájomným delením sa sviatok sv. Martina.
    V decembri sme pracovali na  zveršovanej divadelnej hre Sv. Martin, chystali sme si
kostýmy a predviedli sme ju na  Vianočnej slávnosti. Tu sme ponúkali aj chlieb z nášho
zrna.  
    Vo februári sme oživili postavy príbehovej látky Edda na našom tradičnom karnevale.
Kostýmy si  deti  pripravovali  samé,  využili  pri  tom skúsenosti  z  formového kreslenia -
prepletané pod/nad formy.
    V  rámci  triednických  hodín  sme  si  zorganizovali  malé  triedne  koncerty,  kde  deti
predviedli hru na svojich individuálnych nástrojoch. 
    V hudbe sme sa pokúšali o kánonický trojhlas, taktiež v hre na flautu.  
    V júni spolu s druhákmi sme slávili sv. Jána. 

6. ročník: triedna učiteľka Ľudmila Jakabová

               Dve epochy v prvom polroku predznamenali vstup šiestakov na cestu premeny 
z detí na mladých ľudí. Tá prvá, fyzika,  ich viedla k vedomejšiemu uchopeniu vonkajšieho 
sveta a tá druhá, geometria, k objavom, ktoré ponúka vnútorný svet preniknutý jasným 
myslením.

Veľkou témou šiesteho ročníka je Cirkus. Prípravy sa nezačali hneď cvičeniami 
s náčiním, ale tým, že šiestaci obháčkovali žonglovacie loptičky – cca 50kusov. Bližšie 
k Vianociam sa začala samotná intenzívna príprava – každý žiak mal za povinnosť naučiť 
sa  žonglovať s tromi loptičkami a vyskúšať si prácu s každým druhom cirkusových 
pomôcok. Prípravy na dlhý čas prerušila karanténa, a tak sa plánované cirkusové 
predstavenie neuskutočnilo. Tak isto ako koncert vo filharmónii alebo škola v prírode 
v Tatrách. 

Čo ale šiestaci stihli nacvičiť a predviesť krátko pred prerušením vyučovania, bolo 
divadelné predstavenie ALKESTA. Jeho nácvik bol intenzívnym sociálnym zážitkom, 
dôležitým pre vývoj triedneho spoločenstva. Pre niektorých to bola príležitosť rozvinúť 
a ukázať dovtedy nepoznané individuálne kvality. S kostýmami aj s kulisami veľmi 



intenzívne pomohli rodičia, venovali tomu niekoľko popoludní aj víkend. Divadelné 
predstavenie sa konalo krátko pred spustením karantény. Šiestaci vystupovali v 
divadelnej sále za účasti rodičov, starých rodičov, spolužiakov a učiteľov školy. Boli 
vynikajúci, do predvedenia sa vložili úplne celí a obrovský potlesk divákov bol odmenou 
za ich krásny výkon.

 

Čo ale šiestaci stihli nacvičiť a predviesť krátko pred prerušením vyučovania, bolo
divadelné  predstavenie  ALKESTA.  Jeho  nácvik  bol  intenzívnym  sociálnym  zážitkom,
dôležitým pre vývoj triedneho spoločenstva. Pre niektorých to bola príležitosť rozvinúť
a ukázať  dovtedy  nepoznané  individuálne  kvality.  S  kostýmami  aj  s  kulisami  veľmi
intenzívne  pomohli  rodičia,  venovali  tomu  niekoľko  popoludní  aj  víkend.  Divadelné
predstavenie  sa  konalo  krátko  pred  spustením  karantény.  Šiestaci  vystupovali  v
divadelnej  sále  za  účasti  rodičov,  starých  rodičov,  spolužiakov  a  učiteľov  školy.  Boli
vynikajúci, do predvedenia sa vložili úplne celí a obrovský potlesk divákov bol odmenou
za ich krásny výkon.

8.ročník: triedna učiteľka Renáta Blaschke

        Celý rok sa objavovali rozhovory o stredných školách, objavilo sa uvažovanie, kam po
skončení základnej školy. Spoločenstvo triedy sa utužovalo na nácviku muzikálu Johana,
každý ôsmak začal uvažovať nad témou svojho záverečného individuálneho projektu.

           Vo vyučovaní bolo veľa zmien: na začiatku školského roka odišla pani učiteľka



Ľubka, ktorá ôsmakov učila angličtinu. Až do januára sme hladali vyučujúceho pre tento
predmet. Podarilo sa nám to až ku koncu januára, kedy do triedy nastúpila pani učiteľka
Judit.  Bolo  to  krásne obdobie,  žiaci  sa  z  angličtiny  tešili  do polovičky  marca,  až  kým
neprišla  karanténa.  Do triedy ako nová vyučujúca  vstúpila  pani  učiteľka Ľubica,  ktorá
vyučovala  chémiu.  Celé  vyučovanie  nabralo  viac  odborný  ráz.  Matematiku  a  fyziku
prevzala pani učiteľka Ľudmila. Triedna učiteľka vyučovala slovenčinu, dejepis, biológiu a
geografiu.  Umelecky  sa  ôsmaci  dostali  na  veľmi  peknú  úroveň.  Dve  hodiny  eurytmie
týždenne zúročili dvoma eurytmickými vystúpeniami na Vianočnej slávnosti. Chýbala nám
textilná  dielňa,  preto  sa  nám  nepodarilo  pracovať  na  šijacích  strojoch.  Túto  prácu  si
ôsmaci vynahradili inými tehnikami. O to viac pracovali s drevom. 

      Karanténa veľmi zasiahla do celého rozbehnutého procesu. Všetky naplánové akcie na
jar,  sa  neuskutočnili.  Dištančné  vyučovanie  sme  vyhodnotili  ako  nedostatočné,  ako
vyučovanie, ktoré nemôže nahradiť osobný kontakt učiteľa so žiakom. Sociálnosť, ktorú v
tomto veku ôsmaci potrebujú ako soľ im touto formou bola odopretá. 3 mesiace sa im zo
života triedy stratili.

ŠKD 
Ľubica  Kreibiková  pracovala  ako  vychovávateľka  na  plný  úväzok.  Od  decembra  spolu
s ňou pôsobila  v klube aj  S.  Lichvárová.   V jedálni  viedli  deti  k  správnemu stolovaniu,
používaniu príboru, k slušnému správaniu v stravovacom zariadení. 
Práca v klube bola vyhodnotená nasledovne – v peknom počasí bolo veľmi dobré, že žiaci



mohli tráviť aktivity na školskom dvore, vychovávateľky tak mala možnosť pozorovať deti,
ako sa hrajú, kto sa do hry zapája, kto nie,  kto vie hru vymyslieť,  zorganizovať, mohli
vnímať deti, ktoré sa nevedia hrať, nudia sa, zapárajú do spolužiakov, konzultovať túto
činnosť s triednymi a dopĺňať im tak informácie o deťoch a ich vývoji. V prípade zlého
počasia trávili čas v triede. Deti hrávali spoločenské hry, šili, plietli, háčkovali, kreslili si
a vytvárali  vlastné  hry.  V rannom  klube sa  mohli  deti  naraňajkovať,  pokiaľ  to  nestihli
doma, a pani vychovávateľka im čítala rozprávkové príbehy. 
Po skúsenostiach z uplynulého školského roka sme dospeli k rozhodnutiu, že do klubu
bude môcť chodiť dieťa, ktorého rodič bude súhlasiť s pravidlami fungovania ŠKD. Súhlas
vyjadria podpisom pri prihlasovaní dieťaťa do klubu.

Veľa aktivít  a naplánovaných akcií  sa neuskutočnilo kvôli  šíreniu koronavírusu.  Žiaci  2.
stupňa mali od 12. marca 2019 preušené vyučovanie až do  22. júna 2019. 

j) Finančné a     hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy:  

ZDROJE FINANCOVANIA A ICH POUŽITIE:

1. Štátny rozpočet                                                                                                                       
zdroj = 208 609 €             použitie = 208 609 €        nevyčerpané = 0

V roku 2019 – na obdobie činnosti – 01-12/2019,   nám boli pridelené zo ŠR finančné 
prostriedky v celkovej výške 208 609 €, z toho:
Normatívne zdroje – vo výške 206 659 €
Nenormatívne zdroje –  vo výške =  1 950 €.

Finančné prostriedky zo ŠR sme použili na bežné výdavky, podľa rozpisu zriaďovateľa na 
osobné náklady a prevádzku školy  v nasledovnom členení:
Normatívne  –  osobné náklady :    129 863  €, z toho mzdy 96 1370 €, odvody na poistenie
33 493 €
Normatívne  –  prevádzka:   76 796 €,  

z toho na krytie nákladov    - cestovné náhrady                                 1 225  €
                                                  - na  energie, vodu a komunikácie      16 039  € 

                                                     - materiál                                                    14 777  €
                                                     - dopravné                                                            0  €
                                                     - údržba                                                                 0  €

      - nájomné za prenájom priestorov       20 421  €
      - služby                                                             24 334  €

Nenormatívne - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode:                         1 950  €



     
2. Príspevky od rodičov na výchovu a vzdelávanie  

      zdroj = 165 837 €                 použitie = 9 721 €             nevyčerpané = 156 116 €

Zdroj týchto príspevkov predstavuje príspevky od rodičov na úhradu nákladov na výchovu
a vzdelávanie v súkromných školách.
Časť  finančných  prostriedkov  sme  spotrebovali  na  dofinancovanie  prevádzkových
nákladov,  na  ktoré  nám  už  nepostačovali  normatívne  dotácie,  a to  v celkovej  sume
9 721  €

- služby          9 721  €

Z prijatých  zdrojov  za  rok  2019  v sume   165 837  €   sa   nevyčerpaná  suma  vo  výške
156 116 € presúva do roku 2020.

3. Príspevky a dary                                                                                                                               

           zdroj = 21 766  €                    použitie = 0 €                        nevyčerpané = 21 766  €

V roku 2019 Súkromná základná škola waldorfská Košice prijala peňažné príspevky a dary
od fyzických i právnických osôb v súhrnnej výške 21 766  €.

K 31.12.2019 zostal zdroj Príspevkov a darov v plnej výške nevyčerpaný  a sumu 21 766  € 
presúvame do  roku 2020.

k) údaje o aktivitách školy

Práca s verejnosťou:
 otvorenie speváckeho krúžku pre dospelých

 maľovanie a modelovanie – tvorivé dielne

  predzápisové stretnutia

 výstavky  zošitov,  prác  a  výrobkov žiakov starších  ročníkov pre rodičov škôlky  a

školy
 hospitácie študentov z UPJŠ v Prešove

 konzultovanie prác študentom z UPJŠ v Prešove

 internetová stránka www.iwaldorf.sk

Projekty školy:

1.  Metodicko-didaktická  spolupráca  s  Janou  Baníkovou  –  eurytmia,  maľovanie,
modelovanie:

stretnutia sa uskutočnili v termínoch:

16. - 18.9. 2019

http://www.iwaldorf.sk/


7. - 9. 10. 2019

18. - 20. 11. 2019

9. - 11. 12. 2019 -výdatná pomoc s nácvikom euritmických vystúpení na Vianočnú slávnosť

20. - 22.1. 2020

10. - 12.2. 2020

- ostatné naplánové stretnutia sa neuskutočnili kvôli dištančnému vyučovaniu, z dôvodu
karentény covid 19

-  spoluprácu  s Jankou  triedne  učiteľky  vyhodnotili  ako  veľmi  prínosnú,  hoci  náročnú
a špecifickú. Žiadalo by sa viac možností na konzultáciu.

2. spolupráca s remeselníkom Ismedom  Rešiti – košikárstvo, drotárstvo, práca s drevom

- vedie deti k perfektnej a čistej práci, deti získali veľmi dobrú zručnosť s nástrojmi. Celý
proces plne nesie a sleduje,  čo je kde potrebné.  Spolupráca bude pokračovať  aj  ďalší
školský rok.

3. spolupráca s Jozefom Malým – Bothmerova gymnastika

4. spolupráca  s  korepetítorkou  Monikou Tujvelovou -  veľká  pomoc,  hudba celú  prácu
nesie a podrží. Spolupráca bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

5. Spolupráca s waldorfskou škôlkou Studnička

6. separovanie odpadu

7. ôsma  celoslovenská Michaelská konferencia organizovaná pre waldorfských kolegov z
celého

    Slovenska v dňoch 

8.  výstavba dažďovej záhrady žiakmi 8. ročníka, v spolupráci s OA

9. stavba altánku – projekt 4. ročníka 

10. Divadelné predstavenie 6. ročníka s hrou Alkesta

11.  Príprava 6. Ročníka na Projekt Cirkus

12.  2  týždňová  hospitácia  v  4.  ročníku  vrámci  waldorfského  vzdelávania,  umožnená
študentovi z Čiech

13. Spolupráca so študentom psychológie s Jánom Cipárom, ktorý sa prirpavuje na post
školského psychológa v  bratislavskej  WŠ –  umožnili  sme mu dať  dotazníky  žiakom 8.
ročníka – so súhlasom rodičov – ktoré potreboval pre svoju diplomovú prácu 

Veľa aktivít a naplánovaných akcií sa neuskutočnilo kvôli šíreniu koronavírusu a  žiaci 2.
stupňa mali od 12. marca 2019 preušené vyučovanie až do  22.júna 2019. 

     

Projekty rodičov školy:

 nácvik Trojkráľovej divadelnej hry

 príprava a organizácia Vianočného bazáru rodičmi  2. ročníka



 zabezpečenie občerstvenia na Vianočnú slávnosť rodičmi 2. ročníka 

 tvorivé dielne – šitie kostýmov pre prvákov

 pri nácviku Vianočnej hry pravidelná práca s rečou

 tvorivé dielne – maľovanie a eurytmia s Janou Baníkovou

 pomoc pri tvorbe altánku

 aktivita rodičov k vytvoreniu tzv. Rady rodičov a podporného orgánu pre prácu

učiteľov – rozhovory o jej náplni – vytváranie vízie

 snaha o zapojenie do medzinárodnej Asociácie waldorfských rodičov 

 brigády na školskom dvore, ošetrenie herných prvkov, výmena starých za nové

 výdatná výpomoc pri úpravách priestorov školy

 aktívna účasť rodičov na VZ APSWŠ

 vytvorenie speváckeho zboru

 zabezpečenie výzdoby pre školu 

Komunikácia s rodičmi školy:

  raz mesačne triedne rodičovské stretnutia

  individuálne konzultácie učiteľov a rodičov

 prezentácia tried v rámci celoškolských besiedok a slávností

 individuálne triedne besiedky

 rodičovské náčuvy na triednom vyučovaní a konzultácia s vyučujúcim

V spolupráci  s Jankou  Baníkovou  iniciatíva  rodičov  pripravila  pre  rodičov
pravidelné  stretnutia  s umením,  ktoré  sú  súčasťou  vyučovania  vo  WŠ.  Skupina
rodičov spolu s členkami kolégia Ľ. Kreibikovou a R. Blaschke pripravili Trojkráľovú
hru. Výsledok ich práce sme mohli spoločne zhliadnuť na vianočnej slávnosti. R.
Blaschke  opäť  priniesla  možnosť  spoločného  spevu  učiteľov  a rodičov.   Počas
karantény  prešla  spolupráca  najmä  do  individuálnej  úrovne,  kedy  rodičia
spolupracovali v rámci svojich možností a schopností najmä s triednymi učiteľmi.
Veľmi  pozitívne  sme  vyhodnotili  spoluprácu  rodičov  pri  rekonštrukčných
a čistiacich prácach počas letných prázdnin.

Vízia pre školský rok 2019/2020 - vyhodnotenie

l prenajať si od OA ďalšie 2 učebne – učebňu pre prácu s textilom, kmeňovú učebňu

pre 9. ročník – podarilo sa zrealizovať až po skončení školského roka cez letné
prázdniny

l vybaviť textilnú dielňu zariadením a náradím : šijacie stroje šlapacie aj elektrické,

kolovrátky, česačky vlny, závesné tkáčske stavy, veľký tkáčsky stav, police na látky,



vlny….drobný spotrebný materiál ako: nite nožnice, ihlice, ihly, šidlá… - podarilo sa
zrealizovať až po skončení školského roka, cez letné prázdniny 

l v učebni Eurytmie dokončiť maľovku stien - zrealizované

l dokončenie  vnútorného  vybavenia  altánku   -  až  cez  prázdniny  po  ukončení

školského roka
l spolupracovať so záhradnou architektkou pri zveľaďovaní areálu - zrealizované

l zabezpečiť striešku nad vstupné dvere - nezrealizované

l vymeniť dvere na veľkej chodbe ako vstup do átria - nezrealizované

l zrealizovať Vianočnú slávnosť spojenú s bazárom - zrealizované

l nacvičiť Kráľovskú hru s rodičmi - zrealizované

l zrealizovať ŠVP  - nezrealizované kvôli karanténe

l zrealizovať poznávacie výlety  - zrealizované len niektoré kvôli karanténe

l zrealizovať návštevy divadelných predstavení a filharmónie - nezrealizoavné

l zrealizovať projekt šiestacky Cirkus – nezrealizované kvôli karanténe

l spolupracovať s osvedčeným žonglérom Ondrejom Jakubčákom - zrealizoavné

l zrealizovať  Michaelskú  konferenciu  pre  waldorfských  učiteľov  na  Slovensku  -

zrealizované
l zrealizovať metodicko – didaktické pracovné stretnutie s kolegami z bratislavskej

WŠ - nezrealizoavné
l zapojiť sa do medzinárodného waldorfského hnutia  - zrealizoavné

l založiť spevácky zbor dospelých - zrealizované

l nájsť  remeselníka  pre  prácu  s  meďou  –  pre  kovotepectvo  v  8.  ročníku  -

nezrealizoavné
l nájsť výrobcu bubnov pre prácu s drevom v 8. ročníku - zrealizoavné

l nájsť bubeníka pre epochu bubnovania v 8. ročníku – nezrealizoavné

Oblasť Denného chodu školy:  

l Škola mala k svojej činnosti prenajaté dve samostatné krídla budovy OA.

l Žiaci chodili na stravu do jedálne OA a škola si prenajala malú telocvičňu OA pre

vyučovanie telesnej výchovy v  4. 6. a 8. ročníku.

l V prvom samostatnom krídle OA sú umiestnené:

l 2 kmeňové triedy, zborovňa, WC dievčatá a za rohom WC chlapci, chodba, v ktorej

je vybudovaná šatňa, sklad pre upratovačku

l v  kmeňovej  triede  2.  a  4..  ročníka  prebieha  v  popoludňajších  hodinách  –  v

nepriaznivom počasí  - činnosť ŠKD

l V druhom krídle boli prenajaté:

l 2 kmeňové triedy pre 6. a 8. ročník

l trieda pre vyučovanie eurytmie



l učebňa pre prácu s drevom

l nové WC pre dievčatá a chlapcov pre ročníky 5. -9.

l Svojpomocne – vďaka rodičom – bolo zrealizované:

l stierka v 2. 4. ročníku, v 6. a 8. ročníku a v eurytmickej miestnosti

l boli vymenené svietidlá  vo všetkých miestnostiach

l nalepené sieťky okolo dverí do tried, urobené opravy prasklín na stenách

l upravené skrine ako šatne pre 6. .a 8. ročník, doplnený šatňový systém pre 2. a 4.

ročník

l boli vymenené podlahy vo všetkých miestnostiach

l vymenili sme umývadlá a WC misy, batérié vďaka sponzorským darom od rodičov

l pre výtvarnú výchovu sme zabezpečili maliarske stojany

l zabezpečili sm epotrebné náradie pre prácu s meďou v 8. ročníku

l v  budove  školy  majú  sociálne  zaradenia  veľmi  dobrý  štandard  s  vyhovujúcim

pomerom  na  počet  žiakov,  ich  čistotu  udržujeme  aj  vďaka  ekologickým
prostriedkom Sonet, ktoré škola kupuje v obchodoch siete Biotrend s 20% zľavou.

l Košická  DM školu  sponzoruje  pravidelnými  dodávkami  WC papiera,  vreckoviek,

čajov, papierových obrúskov, čistiacich prostriedkov. 

l Učitelia majú k dispozícii priestrannú zborovňu, ktorá je súčasne aj priestorom pre

riaditeľku  školy.  Zborovňa  je  zároveň  aj  kanceláriou  a  je  v  nej  umiestnená
pedagogická  knižnica.  Pre  učiteľov  je  v  zborovni  dostupný  počítač,  tlačiareň,
kopírovacie zariadenie, skener, ďalšie zariadenia na úpravu (orezávanie a viazanie)
písomných materiálov.

l Škola má pripojenie na internet, cez optický kábel firmy Antik Košice. 

l Triedy školy majú drevené okná, dvere, podlahy, lavice a stoličky podľa súčasných

noriem, s nadštandardom umeleckej ručnej práce. Tá je viditeľná vo väčšine tried v
spôsoboch  dekorácie,  tvorenia  policových  systémov,  krytov  na  radiátory,
priestorov na odkladanie či zviditeľnenie žiackych prác.

l Každý ročník má vlastnú charakteristickú farbu stien a  vzhľad triedy sa mení v

priebehu roka podľa preberaných učebných tém, ročných období či sviatkov.

l Priestory školy  sa darí  udržiavať čisté,  uhľadné,  esteticky upravené vďaka práci

učiteľov, žiakov a rodičov školy.

l K začiatku prázdnin sme s VÚC podpísal idohodu o prenájme nových priestorov

pre nový školský rok 2020/2021 

l po dlhých rokoch sa nám podarilo, po dohode s pánom riaditeľom OA, mať vlastný

bezpečnostný kódovací systém pre naše priestory

l po skončení školského roka 2019/2020 sa cez letné prázdniny začala intenzívna

prerábka starých priestorov a príprava nových priestorov:



l Pripravili sme :

 demontovanie nábytku v 3. a 5. ročníku, po ukončení prác v triedach ich následné

namontovanie
 odmontovanie  starých svietidiel  a inštalácia  nových svietidiel  v 3.,  5.,  9.  ročníku

a v textilnej dielni
 vymaľovanie stropov v 3., 5., 9. ročníku a v textilnej dielni

 nové stierky, vymaľovanie a lazúrovanie stien v 3., 5., 9. ročníku a v textilnej dielni

 nový náter radiátorov v 3., 5., 9. ročníku a v textilnej dielni

 nová podlahová krytina v 9. ročníku a v textilnej dielni

 namontovanie  menších tabúľ do odborných učební

 výmena dverí v 9. ročníku, textilnej dielni a na chlapčenskom WC 

 výmena šatňových skríň na chodbe

 výroba  a namorenie  parapetných  dosiek,  policových  systémov,  políc  okolo

umývadla 9. ročníku a v textilnej dielni
 namontovanie koľajničiek na závesy v 9. ročníku a v textilnej dielni

 ušitie závesov a namontovanie žalúzií v 9. ročníku a v textilnej dielni

 čistiace práce pred začiatkom školského roka od okien po podlahy v priestoroch

školy

 dokončenia altánka v areáli

 zabezpečili sme nové zariadenie – lavice , stoličky, tabule do 9. ročníka, výzdovu,

závesy

 zariadenie  pre  textilnú  dielňu  –  šijacie  stroje  –  vďaka  spozoringu  rodičov   –

rozbehli sme spoluprácu s majtrom, ktorý sa nám o stroje sľúbil starať

 vymenili  sme staré skrine za  nové šatňové skrine –  rozbehli  sme spoluprácu s

pánom Haluškom – drevárskym majtrom

 dali  sme  mu  vyrobiť  zariadenie  do  9.  ročníka  a  textilnej  dielne,  zostavy  okolo

umývadiel v budúcom 7. 9. ročníku a v textilnej dielni

 dali sm evyrobiť veľkú skladovú skriňu k vstupu do školy

 chodby sme skrášlili veľkými kvetmi

 vymenili sme vodovodné batérie

 vymeľovali sme  všetky chodby + veľkú chodbu - jej šatňovú časť

 väčšina prác sa uskutočnila vďaka výdatnej pomoci našich rodičov
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