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Slovo na úvod 
Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a 

spomína, rekapituluje profesionálnu cestu, ktorá ubehla 

v radostných i všedných dňoch života. 
 

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy 

bola pred 10 rokmi zaradená MŠ VV a Š SR do siete 

základných škôl a privítala svojich prvých 10 žiakov.  

Bolo to 1. septembra 2006. 
 

Píše sa školský rok 2016/2017 a naša škola oslavuje svoje 

10. narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu 

života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať 

všetko, čo sa za tie roky urobilo. 
 

Nuž spomínajme, je na to tá správna chvíľa... 

Je radostné konštatovať, že rodičovská verejnosť oceňuje prácu našich učiteľov a 

s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich pripravili do života, usmerňovali, 

osobnostne a intelektovo rozvíjali, vychovávali, ale najmä vzdelávali. 

Žiakom sa spoločne snažíme odovzdávať kvalitné vedomosti, zodpovedajúce ich 

schopnostiam , pristupovať k nim individuálne a pripraviť ich k zvolenému štúdiu 

na stredných školách. Vedieme ich k prevzatiu zodpovednosti za vlastné konanie, 

posilňujeme vzájomnú dôveru a dôveru v seba samého, priateľskosť a uvedomelú 

disciplínu. Veľký dôraz kladieme na nadstavbu vyučovacieho procesu zapájaním 

žiakov do súťaží, predmetových olympiád, projektových aktivít v oblastiach, 

v ktorých majú predpoklady uspieť a rozvinúť svoj talent a schopnosti.  

Naša škola je živý organizmus, pracuje, je v činnosti, dýcha, raduje sa i občas smúti, 

kráča vpred, hľadá si svoje miesto v spoločnosti. Je večne mladá, žije vravou 

a smiechom šťastných detí, neustále sa v nej niečo deje, nové sa rodí. Škola je 

mladá svojím duchom, svojimi žiakmi, myslením, prácou. 

Milé kolegyne, kolegovia, pri príležitosti 10. výročia našej školy Vám želám veľa 

životnej sily a optimizmu pri výchove a vzdelávaní svedomitých, múdrych a 

podnikavých osobností. Každý človek túži byť užitočný, niečo v živote dokázať, 

nájsť si miesto v spoločnosti, ktoré by po ňom zostalo. Takýmto miestom pre nás 

všetkých je NAŠA ŠKOLA HUMAN na Starozagorskej 8 v Košiciach, dnes 

desaťročná oslávenkyňa. 

 Mgr. Eva Bednáriková 

 zriaďovateľka a riaditeľka školy 
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História školy 

Vznik našej školy začal najprv malým snom a neskôr jasným cieľom našej 

zriaďovateľky Mgr. Evy Bednárikovej. „Celkom jasne som v ňom videla 

európsky model školy pre svojich žiakov. Školu, do ktorej žiaci chodia 

s radosťou, školu, v ktorej sa žiaci chcú učiť, školu, kde učia len skutočné 

učiteľské osobnosti, školu, kde sú žiaci cielene pripravovaní na vlastnú 

budúcnosť a medzi tehly múdrosti pridávajú túžbu po hlbšom poznaní 

a poznávaní, čestnosť, zodpovednosť ...“ 

PRVÉ ZARADENIE DO SIETE ŠKÔL  

V januári 2006 Ministerstvo školstva SR zaraďuje 

Súkromnú základnú školu, Starozagorská 8 

v Košiciach do siete súkromných škôl 

v Slovenskej republike so začiatkom činnosti 

od 1. septembra 2006. Sen sa stal skutočnosťou 

a začal sa pomaly realizovať.  

„Rozhodnosť, odvaha kráčať za svojím cieľom a nevzdávať sa, neotáčať sa 

na polceste a ani sa nevracať späť, mi pomohli zahnať všetky moje obavy ... 

a dnes som šťastná, že som to nevzdala.“ 

Prvý školský deň v septembri 2006 bol výnimočný, začala sa nová etapa. Začal sa 

prvý školský rok našej školy. Obrovská zodpovednosť za žiakov a  za ich 

vzdelávacie výsledky sa znásobovala s pribúdajúcou zodpovednosťou za iných 

a za všetko, čo s prevádzkou školy súvisí. 

SÚČASTI ŠKOLY ZARADENÉ DO SIETE ŠKOLSKÝCH ZARADENÍ 

Ministerstvo školstva SR zaraďuje Súkromný školský klub detí do siete školských 

zariadení s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2007 a Súkromné centrum 

voľného času s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2009, ktoré sú súčasťami 

Súkromnej základnej školy, Starozagorská 8 v Košiciach.  

DRUHÉ ZARADENIE DO SIETE 

Rok 2011 bol jubilejný pre Súkromnú základnú školu a prelomový pre Súkromné 
gymnázium s bilingválnym študijným odborom, ktoré Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR  zaradilo do siete škôl so začiatkom činnosti 
od 1. septembra 2011. 
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„Uvedomila som si, že sa začína realizovať ďalší môj sen, ale aj to, že sme 
niečo viac, ako len obyčajná škola …“ 

TRETIE ZARADENIE DO SIETE 

Zaradením Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice rozhodnutím 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 10. 06. 2013 do siete škôl 

a školských zariadení so začiatkom činnosti od 1. septembra 2013 sa existujúce 

2 právne subjekty  

 Súkromná základná škola, Starozagorská 8, Košice  

 Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice  

stali organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, Košice. 

 

Súčasťami školy sú Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum voľného 

času. 

ŠTVRTÉ ZARADENIE DO SIETE 

Naši rodičia začali prejavovať záujem aj o nebilingválny študijný odbor v rámci 

Súkromného gymnázia. 9. decembra 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  zaraďuje do siete škôl SR ďalší študijný odbor 7902 J gymnázium 

s vyučovacím jazykom slovenským pre Súkromné gymnázium, 

Starozagorská 8, Košice, ako organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy, 

Starozagorská 8, Košice s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2015. 

Okamihy, na ktoré sa nezabúda... 

Zápisy nových prváčikov v rokoch 2007 až 

2016, ďalšie výberové konania na pozície 

učiteľov, vychovávateliek, slovenských 

lektoriek anglického jazyka či zahraničných 

lektorov, odborných garantov, riešenie 

personálnych zmien, ktoré so sebou život 

prináša, uvádzanie začínajúcich pedagógov 

do praxe, usmerňovanie a nabádanie 

k vzdelávaniu a sebavzdelávaniu pedagógov  

s viacročnou praxou, aby neustrnuli v stereotype či zabehaných chodníčkoch, 

množstvo rozvojových projektových aktivít korunovaných úspechmi na 

republikovej a medzinárodnej úrovni, tvorba a realizácia zmysluplného záujmového 

vzdelávania v rámci Súkromného centra voľného času ako súčasti školy 

a mimoškolských akcií pre žiakov, týždenný pobyt so 6-7 ročnými žiakmi 
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v anglickej škole, ocenenie školy za kvalitu výučby cudzích jazykov Európskou 

značkou, návšteva žiakov a pedagógov v Bruselskej európskej škole, to všetko boli 

kroky, ktoré viedli k naplneniu sna. 

 

SEN POKRAČUJE .... 

Rozvíjať profiláciu školy s cieľom orientovať sa na medzinárodné vzdelávanie 

formou zaradenia do siete škôl IB (International Baccalaureate). Získať 

komplexné informácie o realizácii vzdelávania podľa princípov IB školy a  zaradiť 

sa medzi kandidátske školy, ktoré v priebehu dvoch - troch rokov po splnení 

všetkých podmienok získajú status IB školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMÁNNOSŤ, UVEDOMELOSŤ, MÚDROSŤ, 
ASERTÍVNOSŤ, NETRADIČNOSŤ 

 

Čo škola ponúka... 
 

Model európskej školy ako integrovaného vzdelávania  

a) základné (primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie) 

b) stredoškolské (osemročná forma vzdelávania v rámci gymnázia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• prestup žiakov do Súkromnej základnej školy sa uskutočňuje 

od 1. ročníka základnej školy počas celého školského roku, 

• žiaci sa povinne učia anglický jazyk od 1. ročníka (v 1.-4. ročníku 3 

vyučovacie hodiny týždenne, od 5. ročníka 5 vyučovacích hodín  týždenne), 

• možnosť výberu druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka základnej 

školy – nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, 

• intelektovo nadaní žiaci sú začlenení do výchovno-vzdelávacieho 

procesu v triedach a vzdelávajú sa podľa individuálneho výchovno -

vzdelávacieho programu, 

• vo výučbe sa uplatňuje metóda CLIL (integrovanie ANJ 

do prírodovedných vyučovacích predmetov, spoločensko – vedných 

vyučovacích predmetov a výchovných predmetov), 

• vnútorná diferenciácia žiakov do skupín podľa úrovne ovládania ANJ 

v primárnom vzdelávaní v rámci vyučovacích predmetov anglický jazyk, 

matematika, prvouka, prírodoveda a vlastiveda, 

• zdokonaľovanie žiakov v ANJ od 1. ročníka pod vedením anglického 

lektora v English School Club a v záujmových útvaroch – DRAMA 

CLUB, Klub čitateľov v ANJ, Klub vedy, 

• možnosť rozsiahleho výberu z ponuky záujmového vzdelávania v rámci 

SCVČ (Futbalová príprava, Športovo-pohybová príprava, Cestovateľ, 

Hravá matematika, Farebná paleta, Tvorivé písanie a iné podľa 

záujmu žiakov), 

Obsah a organizácia vzdelávania žiakov 

v Súkromnej základnej škole, Starozagorská 8, Košice 
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Škola ponúka PRÍPRAVNÉ KURZY (slovenský jazyk a literatúra, matematika, 

anglický jazyk) a SIMULOVANÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre záujemcov 

o štúdium v 8-ročnom gymnáziu.  

 

 

 

• individuálny prístup učiteľa s počtom od 11 do 16 žiakov v triede, 

• súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú Týždne anglického 

jazyka, Lyžiarsky výcvik, Plavecký výcvik ako aj Škola v prírode 

pod vedením anglických lektorov, 

• vzdelávanie cudzincov – pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničia 

a cudzojazyčného prostredia, ktorí neovládajú slovenský jazyk, škola 

organizuje základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka , 

• Európsky klub na šírenie proeurópskej kultúry, 

• uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní, 

• dôraz na koncepciu tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania, 

• vyučovací predmet matematika vyučujeme podľa metodiky 

Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., 

• triedy sú vybavené modernou výpočtovou technikou a  moderným 

školským nábytkom. 

Žiakom základných škôl po 5.ročníku poskytuje vzdelávanie  
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM pri Súkromnej spojenej škole  

STAROZAGORSKÁ 8, Košice  
v 2 študijných odboroch (osemročná forma vzdelávania)  



HUMÁNNOSŤ, UVEDOMELOSŤ, MÚDROSŤ, 
ASERTÍVNOSŤ, NETRADIČNOSŤ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Študijný odbor 79 02 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 
charakterizuje: 

• vzdelávací program zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu, 
• bilingválne štúdium vybraných všeobecnovzdelávacích predmetov 

v anglickom jazyku od prímy, 
• zvyšovanie úrovne jazykových kompetencií žiakov v anglickom jazyku 

prostredníctvom vyučovania vybraných predmetov v anglickom jazyku 
(matematika, geografia, biológia) a integrovania anglického jazyka do ďalších 
vyučovacích predmetov metódou CLIL (dejepis, fyzika, chémia, 
informatika), 

• vzdelávanie cudzincov - pre žiakov prichádzajúcich zo zahraničia 
a cudzojazyčného protredia, ktorí neovládajú slovenský jazyk, škola organizuje 
základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka, 

• individuálny prístup učiteľa s počtom do 18 žiakov v triede. 
 

2. Študijný odbor   79 02 J gymnázium charakterizuje: 

•  vzdelávací program v rámci 1 triedy zameraný na 2 profilácie 
•  podľa záujmu žiakov vnútorná diferenciácia v rámci 1 triedy na 2 skupiny 

umožní vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním : 
 1. skupina – prírodovedných predmetov  

2. skupina - cudzích jazykov 
•  individuálny prístup učiteľa s počtom do 18 žiakov v triede. 

 

Cieľ štúdia: 

Pripraviť absolventov schopných ústne i písomne komunikovať v  bežnom 
živote a odbornej praxi v slovenskom, anglickom a aspoň v jednom ďalšom 
cudzom jazyku. Druhý povinný cudzí jazyk si žiak gymnázia vyberie 
z ponuky jazykov - francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky. 

 

Uplatnenie absolventov gymnázia: 

Nadobudnuté vedomosti umožnia absolventovi súkromného gymnázia študovať 
na všetkých typoch vysokých škôl na Slovensku i v zahraničí. Uplatnenie nájde 
na humanitných (jazyky, prekladateľstvo, právo,...), technických, ekonomických, 
prírodovedných (informatika, matematika, biológia, fyzika, medicína...), a iných 
vysokých školách. 

Osemročný vzdelávací program  

Súkromného gymnázia, Starozagorská 8, Košice 
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Projektové aktivity školy  
 

 Od svojho vzniku Súkromná základná škola úspešne realizovala projekt 

pod názvom Progresívne prístupy vo výučbe cudzích jazykov.  

 Od roku 2008 bola škola zapojená do projektu 

experimentálneho overovania metódy CLIL 

vo vyučovaní pod odbornou garanciou Štátneho 

pedagogického ústavu v Bratislave, v rámci ktorého 

sa integruje anglický jazyk do prírodovedných a 

výchovných vyučovacích predmetov. 

 

Škola sa aktívne a úspešne zapojila a ďalej zapája do prípravy a realizácie 

rozvojových a vzdelávacích projektov: 

 Škola budúcnosti (2007, rozvojový program Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ) 

 Poďme spolu do knižnice (2009, rozvojový program Elektronizácia a 

revitalizácia školských knižníc ) 

 Záložka do knihy spája školy (od roku 2012, projekt Slovenskej pedagogickej 

knižnice v Bratislave) 

 Elektronizácia vnútroškolských procesov (2009, rozvojový program 

Otvorená škola) 

 Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov (2013-2015 

Projekt experimentálneho overovania pod odbornou garanciou ŠPÚ, Bratislava)  

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie 

predmety (2013 - 2015 - UIPŠ, Bratislava)  

 Projekt SME V ŠKOLE - Informácie okolo nás (vyučovacie témy Mediálna 

výchova)  

 Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (Národný projekt 

MPC)  

 Medzinárodný projekt ELOS – Vzdelávanie posúva hranice. Európa ako 

učiace prostredie. (Pedagogická fakulta Univerzity J. A. Komenského, 

Bratislava)  

 Projekt DETSKÝ ČIN ROKA (Projekt pod čestnou záštitou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR  
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 Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím 

elektronického testovania (2013-2015, NÚCEM, Bratislava)  

 Projekt „Aktivizujúce metódy vo výchove“ (2013-2015, DP MPC Košice, 

projekt bol zameraný na skvalitnenie vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti výchovy v spojení s novými informačnými technológiami) 

 Projekt Digiškola Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva (sekcia informatiky, MŠ VV a Š SR)  

 Projekt „Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatúra 

v kombinácii na KSSF a K FF UPJŠ o didaktiku slovenčiny ako cudzieho 

jazyka (DiSaC)“ (Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, 

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014-2015)  

 Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie 

a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“ 

(Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava)  

 Projekt PLANÉTA VEDOMOSTÍ (+TUUL.SK) (vzdelávací portál pre 

základné a stredné školy s komplexným digitálnym obsahom pre učiteľov 

a žiakov)  

 Projekt English One (Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na 

základných školách)  

 eTwinning (zameriava sa na podporu využívania moderných informačných 

a komunikačných technológií za účelom vytvorenia  partnerstiev európskych 

škôl) 

 Projekt Erasmus+ We love CLIL (rozvoj komunikačných zručností 

pedagógov v ANJ, rozvoj metodológie CLIL a IKT zručností, 2015) 

 Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a 

stredných škôl v kontexte zvyšovanie úspešnosti reformy systému základného 

vzdelávania (ŠPU, 2015 ) 

 Moja prvá škola (2016, Edulab n. o., podpora implementácie digitálneho 

vzdelávania a zavádzania inovácií) 

Realizácia projektov v podmienkach školy podporuje kvalitu vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a žiakov školy. 
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Projekt Erasmus+ v podmienkach školy 
 

V dňoch 22.11.-29.11.2015 sa Mgr. Ingrid Kicová a Mgr. Anastázia Sepešiová 

zúčastnili štruktúrovaného kurzu – Structured Courses/Training Events. 

Prijímacou organizáciou bola Easy School of Languages vo Vallette. Účastníčky 

kurzu nadobudli komunikačné kompetencie v anglickom jazyku a v oblasti 

metodológie CLIL získali nové poznatky o implementácií tejto vzdelávacej metódy. 

 

 

 

 

 

 

 
V dňoch 22.-26.02.2016 sa v školiacom stredisku IDEC v Grécku konal kurz IKT 

vo vzdelávaní, ktorého sa zúčastnili Mgr. Lenka Volčková a Mgr. Peter 

Protivňak v rámci mobility Erasmus+. Prítomným bola predstavená metóda tzv. 

„blended learning“, ktorá ja založená na využití akéhokoľvek nástroja IKT vo 

výučbe predmetov. 

 

 

 

 

 
 
 

V dňoch 10.04.-16.04.2016 sa Mgr. Ingrid Galeštoková a Mgr. Silvia 

Antoliková zúčastnili štruktúrovaných kurzov v rámci mobility ERASMUS+. 

Prijímacou organizáciou bola Anglolang Academy of English v meste 

Scarborough, Anglicko. 

 

Cieľ: Zlepšiť jazykové zručnosti 

a plynulosť prejavu v anglickom 

jazyku. V oblasti metodológie 

CLIL získať nové poznatky 

o implementácií tejto vzdelávacej 

metódy do vyučovania. 
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Konferencia We Love CLIL 
 

Dňa 09.02.2016 sa uskutočnila v priestoroch 

Súkromnej spojenej školy pod záštitou riaditeľky 

školy vzdelávacia celoslovenská konferencia v rámci 

projektu Erasmus+ pod názvom WE LOVE CLIL 

venovaná profesionálnemu rozvoju učiteľov. Bola to 

jedinečná príležitosť, aby si účastníci konferencie 

vymenili skúsenosti z uplatňovania inovačnej metódy 

CLIL, ktorá je pridanou hodnotou vo vyučovaní 

nejazykových predmetov.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Zásady a princípy metódy CLIL a výhody pri jej implementácii do vyučovania 

objasnili účastníkom konferencie odborné prednášky renomovaných odborníčok – 

Mgr. Sylvie Doláková, lektorka a metodička pre učiteľov ANJ (Masarykova 

univerzita v Brne, NILE Institut Norwich) z Českej republiky a Mgr. Michaela 

Sepešiová, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Inštitút 

amerikanistiky a anglistiky).  
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Významné ocenenia 

 
Ocenenie školy  

Najvzácnejšie ocenenie školy je Európska značka 

pre jazyky od Európskej komisie za kvalitnú 

výchovno – vzdelávaciu činnosť a mimoškolské 

aktivity, ktoré získala v roku 2010. Toto ocenenie 

v uvedenom roku získala ako prvá škola 

v Košiciach a štvrtá v rámci Slovenskej republiky.  
 

Ocenenie zriaďovateľky a riaditeľky školy 

 

Zriaďovateľka a riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková 

prevzala 28.03.2011 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Eugena Jurzycu najvyššie ocenenie rezortu 

školstva VEĽKÚ MEDAILU SVÄTÉHO GORAZDA, 

a to za celoživotnú pedagogickú a metodickú činnosť 

prínosnú pre základné školstvo. 

 

Slávnostného podujatia, ktoré sa konalo v reprezentačných 

priestoroch Národnej rady SR v Bratislave na Župnom 

námestí, sa okrem ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu SR zúčastnil Ing. Milan Hort - podpredseda NR SR, doc. PhDr. Dušan 

Čaplovič, DrSc. - predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,  

prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. - predsedníčka vlády SR a ďalší čelní 

predstavitelia štátnej správy a samosprávy. 
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Úspechy našich žiakov 
 

Sme hrdí na úspechy našich žiakov, ktorí dosahujú hodnotné umiestnenia 

v matematických - Klokanko, Maxík, Maks, Pytagoriáda, Genius Logicus, 

Malynár, Všetkovedko, jazykových, recitačných a literárnych - Slovo bez hraníc, 

Štúrov Zvolen, Jazykový kvet, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, 

Dobšinského Košice, výtvarných - Európa v škole, Vesmír očami detí, Fullova 

ruža, Moje mesto, Moje ľudské práva, prírodovedných - Ukáž, čo vieš, 

informatických - iBobor, či športových súťažiach - futbal, florbal, gymnastický 

štvorboj a predmetových olympiádach -olympiáda v anglickom jazyku, v ruskom 

jazyku, vo francúzskom jazyku, matematická, geografická, dejepisná olympiáda.   
 

Medzi najúspešnejšie umiestnenia na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni patria: 
 

školský rok 2010/2011 

úspešní žiaci v celoslovenskej matematickej súťaži 
Klokanko  

Tomáš Hluchý, II.A 
Roman Janták, III.A 

úspešní žiaci v medzinárodnej matematickej súťaži 
Genius Logicus  

Dominka Nguyen,  
Roman Janták, III.A 

školský rok 2011/2012 

1. miesto a cena publika v celoslovenskom kole 
recitačnej súťaže Jazykový kvet  

Dominika Nguyen, IV.A 

školský rok 2012/2013 

1. a 2. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži 
Klokanko 

Tony Kalináč, I.A  

Ema Uličná, I.A 

1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 
Jazykový kvet 

kolektív žiakov II.A 

1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 
Štúrov Zvolen 

Dominika Nguyen, V.A 

1. miesto v celoslovenskej matematickej online súťaži kolektív žiakov V.A 

školský rok 2013/2014 

1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 
Jazykový kvet 

kolektív žiakov III.A   

čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Dúha  Sofia Špaková, III.B 

úspešní riešitelia v celoslovenskej matematickej súťaži 
Klokan 

Oskar Cacara I.A 
Samuel Janták, Milan Ház, 
Róbert Koch, IV.A 

čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Fullova ruža Viktor Takáč, V.A 
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1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 
Jazykový kvet 

Dominika Nguyen, príma A 

3. miesto v celoslovenskom kole olympiády vo 
francúzskom jazyku 

Veronika Nguyen, sekunda A 

školský rok 2014/2015 

1. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži 
Klokanko 

Nicol Heldová, I.A 

vynikajúci medzinárodný riešiteľ v matematickej 
súťaži Genius Logicus 

Ivana Hajdušeková, IV.A 

úspešný riešiteľ celoslovenského kola Logickej 
olympiády 

Samuel Janták, V.A 

úspešní riešitelia celoslovenského kola Botanikiády 
Samuel Janták,  
Ema Bujňáková, V.A 

3. miesto v celoslovenskom finále súťažnej 
konferencie Junior Internet 

Viktor Takáč, Tomáš 
Kollár, Chiara Dudová, 
príma A 

úspešní riešitelia celoslovenskej súťaže Expert 
Geniality Show 

Sofia Blahová,  
Chiara Dudová, Alex 
Kalináčová, Tomáš Kollár, 

Marek Blaško, príma A 

školský rok 2015/2016 

vynikajúci medzinárodní riešitelia v matematickej 
súťaži Genius Logicus 

Nicol Heldová, II.A 
Martin Porubský, III.A 
Ivana Hajdušeková, V.A 

ocenenie Fullova ruža 35 vo výtvarnej súťaži Nicol Heldová, II.A 

4. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 
Jazykový kvet 

Olívia Nguyen, III.A 

7. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži 
Malynár 

Katarína Farbulová, IV.A 

úspešní riešitelia v medzinárodnej informatickej 
súťaži iBobor 

Kaitlyn Leah Parks,  
Eleanor Emma Maxwell, 
Eva Senteliková, IV.A 

1. - 11. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži 
Maks 

Ivana Hajdušeková, V.A 

úspešní riešitelia v celoslovenskej matematickej súťaži 
Klokan 

Elena Trinh Thanh Uyen, 
II.A, Oskar Cacara, III.A, 
Oliver Udodik, V.A 

3. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 
Jazykový kvet 

Alex Kalináčová, sekunda A 
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Netradičné aktivity školy 
 

Každoročne organizujeme pre žiakov netradičné aktivity, ktoré sú náučné, tvorivé 

a nezabudnuteľné. Aktivít školy sa zúčastňujú a pri ich realizácii sú nápomocní aj 

rodičia žiakov školy. 

 
  Týždeň rodného jazyka                Týždeň anglického 
                                             jazyka 
 

 

 

 

 

 

 
Otvorené vyučovacie hodiny 

- organizované pre rodičov žiakov a širokú verejnosť od októbra do apríla 

 

 

 

 

 

 
 

 
  ENO Tree Planting Day 
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        Šarkaniáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasovanie prvákov 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky deň rodičov a škôl, Tekviciáda, Noc v škole 
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      Beseda s rodičmi žiakov cudzincov 

 

 

 

 

 

 

Verejné finančné zbierky, zber hračiek 

   Tvorivé dielne 

 

 

 

 

 

 

Deň vďakyvzdania 
Vegetariánska burza 
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                       Vianočné              Stretnutie 
                              besiedky         so starkými 
 

 

 

 

     

                 

 

 

Prezentácia ročníkových prác žiakov pred rodičmi 

- žiaci si zvolia tému ročníkovej práce a formu jej spracovania v úvode školského 

roku, v závere školského roku prezentujú svoje práce pred rodičmi  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch (ANJ, ŠPJ, RUJ, NEJ, FRJ) 
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Besiedky (akadémia) ku Dňu matiek       HUMAN STAR 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rodinná športová olympiáda 

- prostredníctvom športových disciplín si žiaci s rodičmi merajú svoje sily  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMÁNNOSŤ, UVEDOMELOSŤ, MÚDROSŤ, 
ASERTÍVNOSŤ, NETRADIČNOSŤ 

 

 

Škola v prírode 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobotňajšie učebné dopoludnie  

pre budúcich prváčikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostná večera učiteľov a ocenených žiakov 
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Poznávací zájazd do Veľkej Británie 
 

V dňoch 25.04.-01.5.2015 naši žiaci navštívili 

prímorské mestečko Portsmouth, historické 

lodenice, mesto Southampton aj národnú 

rezerváciu New Forest. Mohli si takto precvičiť 

a zdokonaliť svoju jazykovú úroveň v anglickom 

jazyku počas pobytu nielen v hostiteľských 

rodinách, ale aj pri každodenných situáciách 

počas pobytu vo Veľkej Británii.  

 

                                                                              Lyžiarsky výcvik 

 

 

   

Plavecký výcvik 

 

Návšteva žiakov našej školy v Európskom parlamente  

a v Európskej škole v Bruseli 
 

Byť v centre európskeho diania, zažiť čaro krásneho 

Bruselu a stretnúť sa s milými pracovníkmi európskeho 

parlamentu, zdá sa akoby sen, avšak je skutočný a 

nezabudnuteľný. Tak by sa stručne mohla opísať cesta 

malých odvážnych školákov, riaditeľky školy, pedagógov 

a rodičov zo Súkromnej spojenej školy do Bruselu.  
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Spolupráca školy 
 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Zuzkin park, Košice 

- poskytuje služby pri posúdení školskej zrelosti, intelektového nadania žiakov, 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov, organizovaní 

preventívnych programov a pri zápise žiakov do 1.ročníka. 

 Miestny úrad – sídlisko KVP 

- spolupracujeme v oblasti spoločensko – kultúrnych akcií 

(Vianoce na KVP, Deň detí na KVP a iné), prijatie 

ocenených učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov 

 Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach  

 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach  

- v oblasti organizovania vedeckej konferencie, spracovania seminárnych prác 

študentov zameraných na uplatňovanie alternatívnych prvkov vo vyučovaní 

a realizácie voľnočasových aktivít pre žiakov 

 Mestská pobočka Knižnice pre deti a mládež, ZŠ Starozagorská 8, 

Košice 

- v oblasti organizovania besied so spisovateľmi, s knihovníčkou knižnice 

a vyučovacích hodín v knižnici 

 Vzdelávacia agentúra SAAIC, Bratislava 

- pravidelné hosťovanie pedagogických zamestnancov školy v septembri na 

konferenciách organizovaných vzdelávacou agentúrou pri príležitosti 

ocenení škôl v rámci SR, 

- spolupráca v rámci jazykového projektu ERASMUS +. 

 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (Inštitút amerikanistiky 

a anglistiky) v nasledovných oblastiach: 

a) realizácia asistentskej praxe na hodinách anglického jazyka v  nižšom 

sekundárnom vzdelávaní, 

b) rozvoja profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických 

poznatkov do praxe, 

c) ďalšieho vzdelávania učiteľov základnej školy a vo výskumných oblastiach, 

d)  v pilotnom overovaní nových prístupov k vyučovaniu, najmä v oblasti 

integrácie obsahu a jazyka a bilingválneho vzdelávania, 

e) vzájomné odborné konzultácie a didaktická pomoc v oblasti vyučovania 

anglického jazyka a pri implementácii nových prístupov k vyučovaniu. 

 Ďalšie inštitúcie, s ktorými škola spolupracuje: 

- Liga proti rakovine, Slovenský Červený kríž 

- CVČ Domino, Popradská 86 v Košiciach 

http://www.mckvp.sk/
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Škola očami rodičov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý deň, pani riaditeľka, 

chcem Vám vyjadriť obrovský obdiv a uznanie, že dokážete tak fantasticky manažovať 

Vašu školu. Som veľmi rada, že moje deti môžu u Vás študovať. Vidím na nich, že bez 

strachu odchádzajú ráno do školy. Nie žeby im bolo ľahostajné, či sú pripravené na 

vyučovanie alebo nie. Vedia, že nič nečakané by sa nemalo prihodiť a  že nebudú skúšaní 

a hodnotení podľa toho, ako sa kto zobudil.  

Samozrejme veľká vďaka patrí všetkým Vaším pedagógom, ktorí vedia byť prísni 

a zároveň ku deťom priateľskí, vedia ich pochopiť a  vedia sa vcítiť do tej malej detskej 

dušičky.  

Je to úžasné, že v dnešnej dobe existuje škola, kde platia slušné pravidlá a  „meter“ 

rovnaký pre všetky deti. U Vás nejde o to, aké spoločenské a funkčné postavenie majú 

rodičia a kto viac  "dupne", tak dosiahne u detí lepšie študijné výsledky, ale ide o to, aby 

nebola podporovaná arogancia, vulgarizmus a egoizmus. Som rada, že vo Vašom 

pedagogickom procese je prvoradá SLUŠNÁ VÝCHOVA detí dnešnej doby.  

Prajem Vám, čo najviac žiakov a aby ste sa čo najdlhšie udržali na 1. mieste v rebríčku 

hodnotenia súkromných škôl. 

                                                              MUDr. Žaneta Majerníková, PhD. 

... „Najväčším zážitkom pre mňa bola 

návšteva Európskej školy v Bruseli. Napriek 

tomu, že sa nedá porovnať vybavením, 

rozlohou a počtom žiakov s našou školou, 

bola som hrdá na to, že naša škola je s 

Európskou školou porovnateľná. Fungujeme 

na rovnakom princípe ľudskosti, demokracie, 

vľúdneho prístupu s ohľadom na individuálne 

požiadavky žiakov, samozrejme s kladením 

vysokých požiadaviek na vzdelanie. Deti mali 

možnosť hovoriť s pánom riaditeľom školy, 

rozhovor prebiehal v angličtine a rozhodne 

nebolo začo sa hanbiť. Naše deti boli 

otvorené, múdre, šikovné, bez problémov 

komunikovali v cudzom jazyku. Proste boli to 

deti, ktoré vychováva a vzdeláva naša škola 

tak, aby do EURÓPSKEJ školy patrili.“ ... 

                                    Katarína Škulinková 

... „Ďakujem za to, že škola je ako druhá 

rodina. Všetci sa tu navzájom poznajú 

po mene, pomáhajú si, zdravo medzi 

sebou „súperia“ v rôznych súťažiach, 

do ktorých sa môžu zapájať počas 

celého školského roku. Ďakujem za to, 

že nemusím deti rozvážať po celých 

Košiciach. Pod jednou strechou sa deti 

nielen naučia, v Školskom klube detí 

zabavia, ale absolvujú aj krúžky, ktoré 

škola stále rozširuje na základe 

požiadaviek detí a ich rodičov. Ďakujem 

za to, že máte dvere pre každého 

otvorené. Rovnako to platí aj o všetkých 

učiteľoch. Nikdy ma nikto neodbil 

s tým, že nemá na mňa momentálne čas. 

A neurobil to ani voči deťom. Ste tu 

stále pre nich a to je na nezaplatenie.“ ... 

                              Alexandra Lešková 
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Škola očami žiakov 

Školský rok 
 

Human to je naša škola milá, 

v nej sa učíme a hráme. 

V októbri na Noci duchov, 

spíme v škole bez zbytočných ruchov. 

V decembri už píšeme si poštu vianočnú, 

pár dní potom už chystáme večeru sviatočnú. 

Na nový rok sa všetci tešíme, 

že po dlhom čase sa opäť vidíme. 

Ďalší mesiac lyžujeme,   

neskôr anglicky spíkujeme. 

Ku koncu roka škola v prírode nás rozveselí zas, 

pred vysvedčením je veľkou odmenou pre nás. 

 Katarína Farbulová, žiačka V.A 

 

Moja škola,  

to je najlepšia terapia 
 

Október je mesiac naj, 

v škole len prespávaj. 

Február je mesiac lyží, 

na lyžiarsky všetci by išli. 

Marec to je masiek raj, 

do školy ju vyberaj. 

Apríl to je one, two, three, 

the whole week in English is here. 

Žiaci sú v škole veľmi radi, 

pani učiteľka im vždy poradí. 

Veľa humoru my v škole máme, 

originálne verše poskladáme. 

V škole je tu stále práce dosť, 

naši učitelia ju robia pre radosť. 

Toľko k mojej škole milej, 

veľa detí nám sem prilej. 

 Ema Uličná, žiačka V.A 

 

Sonja Bačová, I.B 

Sára Krajíčková, IV.A 

Nicol Heldová, III.A 

Olívia Nguyen, IV.A 
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Moja škola 

 

Naša škola nie je ako iné, 

nikdy sa v nej nenudíme. 

Učíme sa často hrou, 

odmenia nás jednotkou. 

Učíme sa po anglicky, 

všetko pekne pomaličky. 

Príkladom je naša trieda,  

aj keď s chlapcami je to niekedy bieda. 

Dievčatá sú milé a učiteľov si vážia, 

vrtošivé správanie chlapcov vyvážia. 

Nehovoriac o klenote za učiteľskou katedrou, 

každý si rozumie s takou skvelou triednou. 

Cudzie jazyky máme v malíčku, 

za to dávam našej škole jedničku. 

Všetko to drží pevne v rukách pani riaditeľka, 

ktorá je aj super naša učiteľka. 
 

Michaela Karolína Klepáčová,  

žiačka tercie A 

 

 

 

 

 Elena Trinh Uyen Than, III.A 

Michaela Samková, II.A 

Vanessa Veme, III.A 

Mia Kaprálová, II.A 

Ella Varholiková, III.A 
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Personálne obsadenie školy v školskom roku 2016/2017 

Zriaďovateľka a riaditeľka školy: Mgr. Eva Bednáriková 

Pedagogická zástupkyňa školy:  Mgr. Ingrid Galeštoková  

Pedagogickí zamestnanci : Mgr. Lenka Hodorová 

 Mgr. Silvia Antoliková 

 Mgr. Ingrid Kicová 

 PaedDr. Jana Pokorná 

 Mgr. Lenka Volčková 

 Mgr. Jana Uličná 

 Mgr. Štefan Kontroš 

 Mgr. Anastázia Sepešiová 

 Mgr. Peter Protivňak 

 Ivana Jarošová 

 Katarína Frančáková  

 Mgr. Beáta Hvozdíková 

 Mgr. Zuzana Pastoreková 

 Miriam Kurucová 

 Mgr. Gabriela Vojteková  

 Mgr. Mária Zavatčanová, PhD. 

 Ing. Miriam Chromčová 

 Mgr. Michal Porvažník  

 Ing. Anna Golianová, PhD. 

 PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD.  

Zahraniční lektori:    Mark Collin Britten 

 Jonathan Graham 

Technicko – hospodárski zamestnanci :  Mgr. Stanislava Krasnayová 

 Ing. Veronika Voľanská 

 Alexandra Polláková 
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Milá naša jubilujúca škola, 

za 10 rokov svojej existencie ukrývaš v sebe zaujímavé životné príbehy, udalosti, 

zážitky, spomienky a tajomstvá. Za ten čas si počula veselý smiech detí, no niekedy 

aj tichý plač nad menším neúspechom.  

Čo Ti zaželať k Tvojim krásnym 10. narodeninám?  

Želám Ti predovšetkým veľa žiakov, ktorí prežijú v Tvojom školskom prostredí 

nezabudnuteľnú časť svojho života. Nech sa naučia nielen písať a počítať, no 

predovšetkým cítiť, rozlišovať dobro od zla. Nech zažijú veľa úspechov a naučia sa 

prijímať aj sklamania a neúspechy, ktoré im odkryjú tajomstvá života a posunú 

vpred. Žiakov, ktorí dokážu zvíťaziť nad nezáujmom, strachom či nevedomosťou 

a naučia sa samostatne tvoriť, myslieť, poznávať a  objavovať vždy niečo nové.  

Želám Ti veľa obetavých, neúnavných učiteľov a ostatných zamestnancov, ktorí 

vždy s úsmevom a trpezlivosťou nahradia deťom rodičov v školskom prostredí, 

pohladia ich, pochvália, usmernia, vo výchove a na vzdelávacej ceste. Nech deťom 

aj naďalej odkrývajú krásy sveta, učia ich múdrosti, pozitívne ovplyvňujú ich 

myslenie, názory a postoje. Nech nikdy neprestanú veriť, že ich práca je dôležitým 

poslaním pre formovanie mladých ľudí a vďaka nim môže byť život lepším 

a krajším.  

Želám Ti tiež veľa spokojných rodičov, ktorí svojím záujmom, ochotou 

spolupracovať, no najmä tým, že privedú cez Tvoje brány svoje deti, prispejú 

k tomu, aby si tu zostala aj pre budúce generácie. 

Úprimne Ti želám, aby si tak ako doteraz bola nielen úspešnou výchovno -

vzdelávacou inštitúciou, ale zároveň, aby si mala svoju dušu, otvorené srdce 

a hladiace ruky ako v dobrej rodine. 

Nech navždy pre nás zostaneš naším druhým domovom.  

Je to asi ľudský údel, či aj zmysel života, zanechať po sebe niečo, čo nás pripomína 

iným, čo obohatí iných, pomôže im ľahšie či krajšie žiť, čo pripraví radosť a pokoj. 

Je to asi ľudský - údel nechávať za sebou stopy – stopy na ceste poznania a za 

poznaním v mysli a pamäti svojich žiakov, ktorí sa pre nich stanú najsilnejšou 

devízou na ceste za ďalším vzdelávaním, úspechom, profesijnou kariérou, 

spoločenskou a rodinnou spokojnosťou. Stopy, pokiaľ možno také, ktoré pretrvajú 

čo najdlhšie. 

Na ďalšej ceste poznania želám našej škole ďalší rozkvet a  pokračovanie v skvelých 

úspechoch v oblasti výchovy a vzdelávania.  

 Mgr. Eva Bednáriková 

 zriaďovateľka a riaditeľka školy 
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Hymna školy 

 
My sme žiaci školy HUMAN, 

učíme sa jazyky, 

po svete my cestujeme, 

netreba nám slovníky. 

 

Kúzlo slova všetko spojí, 

čo nevedomosť delila. 

Európa sa nám otvorí, 

škola nás v tom posmelila. 
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