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Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÁ  ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

1. Základné údaje o škole 
Doplnenie nového študijného odboru 

Aktualizácia súčasného stavu žiakov, tried, 
zamestnancov a ostatných pracovníkov 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

 

Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej 
zložky: Súkromná základná škola), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný 
v pedagogickej rade dňa 30. 08. 2017. 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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1.  Základné údaje o škole  

    

Názov organizácie:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Sídlo a adresa školy: Starozagorská 8, 040 23 Košice 

Zriaďovateľ organizácie: Mgr. Eva  Bednáriková, Ružínska 5, 040 11 Košice 

telefón:       0903 743 137        

e mail:                    bednarikova.eva@gmail.com 

 

Štatutárny orgán:      riaditeľ školy 

telefón:                    0903 743 137 

e mail:                                    bednarikova.eva@gmail.com 

Právna forma  

hospodárenia:                      nezisková organizácia s právnou subjektivitou 

Dátum zriadenia školy:      1. september 2013 

IČO školy:                           42322855 

DIČ školy:                           2023815607 

 

Zodpovedná osoba :           riaditeľka školy 

telefón:                                0903 743 137 

e mail:                                 bednarikova.eva@gmail.com 

 

Organizačné zložky školy: 

Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“), Starozagorská 8, Košice 

Súkromné gymnázium (ďalej „SG“), Starozagorská 8, Košice so študijným odborom: 

- 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

- 7902 J gymnázium 

Súčasti školy:  

Súkromný školský klub detí (ďalej „SŠKD“), Starozagorská 8, Košice  

Súkromné centrum voľného času (ďalej „SCVČ“), Starozagorská 8, Košice  

Vyučovací jazyk:  

- v organizačnej zložke SZŠ slovenský,  

- v organizačnej zložke SG so študijným odborom 7902 J 74 slovenský a anglický, 

- v organizačnej zložke SG so študijným odborom 7902 J slovenský. 
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Forma hospodárenia školy: Vymedzenie základného poslania a predmetu činností: Škola 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa ust. § 29 a § 41 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti 

žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a 

vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. 

Súkromné gymnázium organizuje vzdelávanie v študijnom odbore so zameraním 7902 J 74 - 

gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom – slovenským a anglickým 

a v študijnom odbore 7902 J gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. 

Vymedzenie majetku školy: Škola vykonáva správu majetku určeného na plnenie úloh v rámci 

predmetu činnosti, ktorý je vecne a finančne vymedzený v účtovnej a operatívnej evidencii školy. 

Vecné a  finančné vymedzenie majetku je špecifikované v štatúte školy, ktorý vydáva riaditeľ 

a finančné vyčíslenie v súhrnnej správe o hospodárení za príslušný rok. 

Určenie času, na ktorý sa škola zriaďuje: neurčitá doba 

Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete: Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný orgán rozhodnutím zo dňa 10. 06. 2013 pod 

číslom: 2013-6155/26195:2-916 zaradilo Súkromnú spojenú školu, Starozagorská 8, Košice, 

s organizačnými zložkami Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice a Súkromné 

gymnázium, Starozagorská 8, Košice so študijným odborom 7902 J 74 gymnázium – 

bilingválne štúdium, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný orgán rozhodnutím zo dňa 

09. 12. 2014 pod číslom: 2014-14465/59867:4-100B zaradilo Súkromné gymnázium, 

Starozagorská 8, Košice ako organizačnú zložku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, 

Košice so študijným odborom 7902 J gymnázium – s vyučovacím jazykom slovenským do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 01. 09. 2015. 

 

Súčasný stav - počet žiakov, tried, zamestnancov a ostatných pracovníkov  

A. - 106 žiakov SZŠ  

- 8 tried SZŠ  

- 12 učiteľov 

- 9 vychovávateliek 

- 1 sekretárka, hospodárka školy 

- 1 upratovačka 

 

B.  - 1 ekonómka a účtovníčka 

- 1 zahraničný lektor  

 

C.  - 97  detí v SŠKD 

- 95 detí v SCVČ 

 

D.  - 125 stravníkov (106 žiakov, 19 zamestnancov) 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie  

 
V pavilóne F je pre účely súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (I.A, I.B, II.A, 
učebňa informatiky) a časť II. podlažia (II.B a IV.A). 
 
V pavilóne A je pre účely súkromnej základnej školy vyčlenené I. podlažie (VI.A, učebňa 
fyziky a chémie) a časť II. podlažia (III.A a V.A). 
 
Pavilón F je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá) a 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov na I. podlaží. V pavilóne A sa nachádzajú 2 sociálne zariadenia pre 
žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov na  I. podlaží a 2 sociálne 
zariadenia pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov na II. podlaží. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- kmeňová učebňa č. 103 (F01) – 41,49 m2 
- kmeňová učebňa č. 103 (F02) – 41,49 m2 
- kabinet č. 104 (F) – 20,09 m2 
- zborovňa č. 105 (F) – 40,95 m2 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky školy č. 106 (F) – 20,09 m2 
- kmeňová učebňa č. 107 (F) – 62,82 m2 
- učebňa informatiky č. 108 (F) – 28,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1 miestnosť pre upratovačku   
- 6 šatňových lavíc v chodbovom priestore  

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 107 (F) 
   - učebňa č. 103 (F01) 
   - učebňa č. 103 (F02) 

62,82 m2 

41,49 m2 
41,49 m2 

16 
14 
13 

 
 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 
 

- pracovňa riaditeľky školy č. 204 (F) – 20,09 m2 
- sekretariát školy č. 203 (F) – 20,09 m2 
- kmeňová učebňa č. 205 (F01) – 33,06 m2 
- kmeňová učebňa č. 205 (F02) – 40,01 m2 
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Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 205 (F01) 
- učebňa č. 205 (F02) 

33,06 m2 

40,01 m2 

8 
12 

 
Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- učebňa č. 104 (A) – 61,66 m2 
- kmeňová učebňa č. 105 (A) – 61,66 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 109 A , pre dievčatá 119 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (112 A) – 4,46 m2 
- Registratúrne stredisko (115 A) 
- výlevka – 1,51 m2 
- 6 uzavretých šatňových priestorov 

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 105 (A) 61,66 m2 14 

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
-pre dospelých 

Počet WC mís 
-pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- kmeňová učebňa č. 204 (A) – 61,66 m2  
- kmeňová učebňa č. 206 (A) – 61,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 209 A , pre dievčatá 219 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (212 A) – 4,46 m2 
- výlevka – 1,51 m2 

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita – počet detí 

- učebňa č. 204 (A) 
- učebňa č. 206 (A) 

61,66 m2 

61,68 m2 
13 
16 

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
- pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 
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Vybavenie učební /tried/ tvoria: 
- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- skrinkové zostavy 
- šachové stolíky 
- PC stoly 
- počítače/notebooky 
- dataprojektory 
- interaktívne tabule. 

 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
-   tekuté mydlá, papierové utierky, toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky v triedach. 
 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromná základná škola bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy. Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.3. Uvedené priestory 
bude využívať aj štátna základná škola, lebo sú súčasťou jej vybavenia.   
 
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum 
voľného času, ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci záujmových útvarov je 
realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A. 
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Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 
v Košiciach upravuje časti vyznačené v tabuľke s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

 

 

 

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 

pre organizačnú zložku 

SÚKROMNÉ  GYMNÁZIUM, Starozagorská 8, Košice 

 

Úprava 

Číslo a názov časti Zmeny 

1. Základné údaje o škole 
Doplnenie nového študijného odboru 

Aktualizácia súčasného stavu žiakov, tried, 
zamestnancov a ostatných pracovníkov 

3. Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich 
vybavenie 

Aktualizácia dispozičného riešenia 
a určenie miestností 

 

Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy (Organizačnej 
zložky: Súkromné gymnázium), Starozagorská 8 v Košiciach bol prerokovaný 
v pedagogickej rade dňa 30.08.2017. 

Mgr. Eva Bednáriková 
                                                                                                                       riaditeľka školy 
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1.  Základné údaje o škole  

    

Názov organizácie:  Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice 

Sídlo a adresa školy: Starozagorská 8, 040 23 Košice 

Zriaďovateľ organizácie: Mgr. Eva  Bednáriková, Ružínska 5, 040 11 Košice 

telefón:       0903 743 137        

e mail:                    bednarikova.eva@gmail.com 

 

Štatutárny orgán:      riaditeľ školy 

telefón:                    0903 743 137 

e mail:                                    bednarikova.eva@gmail.com 

Právna forma  

hospodárenia:                      nezisková organizácia s právnou subjektivitou 

Dátum zriadenia školy:      1. september 2013 

IČO školy:                           42322855 

DIČ školy:                           2023815607 

 

Zodpovedná osoba :           riaditeľka školy 

telefón:                                0903 743 137 

e mail:                                 bednarikova.eva@gmail.com 

 

Organizačné zložky školy: 

Súkromná základná škola (ďalej „SZŠ“), Starozagorská 8, Košice 

Súkromné gymnázium (ďalej „SG“), Starozagorská 8, Košice so študijným odborom: 

- 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 

- 7902 J gymnázium 

Súčasti školy:  

Súkromný školský klub detí (ďalej „SŠKD“), Starozagorská 8, Košice  

Súkromné centrum voľného času (ďalej „SCVČ“), Starozagorská 8, Košice  

Vyučovací jazyk:  

- v organizačnej zložke SZŠ slovenský,  

- v organizačnej zložke SG so študijným odborom 7902 J 74 slovenský a anglický, 

- v organizačnej zložke SG so študijným odborom 7902 J slovenský. 

mailto:bednarikova.eva@gmail.com
mailto:bednarikova.eva@gmail.com
mailto:bednarikova.eva@gmail.com
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Forma hospodárenia školy: Vymedzenie základného poslania a predmetu činností: Škola 

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa ust. § 29 a § 41 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti 

žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a 

vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. 

Súkromné gymnázium organizuje vzdelávanie v študijnom odbore so zameraním 7902 J 74 - 

gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom – slovenským a anglickým 

a v študijnom odbore 7902 J gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. 

Vymedzenie majetku školy: Škola vykonáva správu majetku určeného na plnenie úloh v rámci 

predmetu činnosti, ktorý je vecne a finančne vymedzený v účtovnej a operatívnej evidencii školy. 

Vecné a  finančné vymedzenie majetku je špecifikované v štatúte školy, ktorý vydáva riaditeľ 

a finančné vyčíslenie v súhrnnej správe o hospodárení za príslušný rok. 

Určenie času, na ktorý sa škola zriaďuje: neurčitá doba 

Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete: Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný orgán rozhodnutím zo dňa 10. 06. 2013 pod 

číslom: 2013-6155/26195:2-916 zaradilo Súkromnú spojenú školu, Starozagorská 8, Košice, 

s organizačnými zložkami Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice a Súkromné 

gymnázium, Starozagorská 8, Košice so študijným odborom 7902 J 74 gymnázium – 

bilingválne štúdium, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný orgán rozhodnutím zo dňa 

09. 12. 2014 pod číslom: 2014-14465/59867:4-100B zaradilo Súkromné gymnázium, 

Starozagorská 8, Košice ako organizačnú zložku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, 

Košice so študijným odborom 7902 J gymnázium – s vyučovacím jazykom slovenským do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 01. 09. 2015. 

 

Súčasný stav - počet žiakov, tried, zamestnancov a ostatných pracovníkov  

A. - 18 žiakov SG  

- 2 triedy SG  

- 6 učiteľov 

- 1 sekretárka, hospodárka školy 

- 1 upratovačka 

 

B.  - 1 ekonómka a účtovníčka 

- 1 zahraničný lektor  

 

C.  - 12  detí v SŠKD 

- 10 detí v SCVČ 

 

D.  - 21 stravníkov (18 žiakov, 3 zamestnanci) 
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3.  Dispozičné riešenie, určenie miestností a ich vybavenie 

 
V pavilóne A je pre účely súkromného gymnázia vyčlenené I. podlažie (sekunda A, kvarta A, 
učebňa fyziky a chémie, jazyková učebňa)  
 
Pavilón A je vybavený 2 sociálnymi zariadeniami pre žiakov (chlapcov a dievčatá), 1 sociálnym 
zariadením pre zamestnancov. 
 
Pavilón F: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- kabinet č. 104 (F) – 20,09 m2 
- zborovňa č. 105 (F) – 40,95 m2 
- pracovňa zástupkyne riaditeľky školy č. 106 (F) – 20,09 m2 
- učebňa č. 108 (F) – 28,68 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov a dievčatá)  
- 1 sociálne zariadenie pre zamestnancov 
- 1 miestnosť pre upratovačku   
- 6 šatňových lavíc v chodbovom priestore  

 

Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Na II. nadzemnom podlaží sa nachádza: 

- pracovňa riaditeľky školy č. 204 (F) – 20,09 m2 
- sekretariát školy č. 203 (F) – 20,09 m2 

 
Pavilón A: 
 
Na I. nadzemnom podlaží sa nachádza 

- učebňa č. 102 (A) –  
- kmeňová učebňa č. 103 (A) – 61,66 m2 
- učebňa č. 104 (A) – 61,66 m2 
- kmeňová učebňa č. 106 (A) – 61,66 m2 
- 2 sociálne zariadenia (pre chlapcov č. 109 A , pre dievčatá 119 A) – 14,66 m2 
- 1 učiteľské WC (112 A) – 4,46 m2 
- Registratúrne stredisko (115 A) 
- výlevka – 1,51 m2 
- 6 uzavretých šatňových priestorov 

 

Kmeňové učebne 
Podlahová plocha 

kmeňovej učebne v m2 
Kapacita –počet detí 

- učebňa č. 103 
- učebňa č. 106 

61,66 m2 
61,66 m2 

8 
10 
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Počet umývadiel 
- pre dievčatá 

Počet WC mís 
- pre dievčatá 

Počet umývadiel 
- pre chlapcov 

Počet WC mís 
-  pre chlapcov 

Počet umývadiel 
- pre dospelých 

Počet WC mís 
- pre dospelých 

2 2 2 4 1 1 

 
Vybavenie učební /tried/ tvoria: 

- stoličky 
- školské lavice a učiteľský stôl 
- úložné priestory 
- šachové stolíky 
- skrinkové zostavy 
- prostriedky mobilného jazykového laboratória 
- CD prehrávače 
- PC stoly 
- počítače 
- notebooky 
- dataprojektory 
- interaktívne tabule. 

 
Súčasťou vybavenia učební je umývadlo s prívodom studenej a teplej tečúcej vody. 
 
Pre žiakov sú k dispozícii nasledovné hygienické potreby: 
-   tekuté mydlá, papierové utierky , toaletný papier v zariadeniach na osobnú hygienu, 
-   tekuté mydlá a papierové utierky v triedach. 
 
Telovýchovný trakt sa nachádza v pavilóne D. 
Súkromné gymnázium bude využívať malú telocvičňu a 1 trávnaté ihrisko, ktoré sa nachádza 
v areáli školy. Organizačné a bezpečnostné predpisy viď Príloha č.3. Uvedené priestory 
bude využívať aj štátna základná škola, lebo sú súčasťou jej vybavenia.   
  
Súčasťami Súkromnej spojenej školy je Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum 
voľného času, ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť a využitie voľného času detí. 
Výchovná práca SŠKD a záujmová činnosť SCVČ organizovaná v rámci záujmových útvarov je 
realizovaná v priestoroch školy s využitím kmeňových učební v pavilóne F a A. 

 

 


