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I. poslanie  a vízia  
 

SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: Slabé stránky: 

 

 kvalifikovanosť učiteľského zboru 

 zahraniční vyučujúci, tzv. native speakri 

 IKT a ich využitie (interaktívna tabuľa a PC 

v každej triede, bezdrôtové pripojenie na 

internet)  

 príprava žiakov na vysokoškolské štúdium 

 tematické exkurzie 

 nízky počet žiakov v triedach 

 materiálno-technické zabezpečenie 

 audiovizuálna technika 

 individuálny prístup učiteľov k žiakom 

 elektronická žiacka knižka pre žiakov 

a rodičov 

 možnosť štúdia ďalších 3 cudzích jazykov 

 ponuka záujmových činností a krúžkov 

 projekty modernizujúce školu 

 klíma školy  

 učebňa informatiky 

 technické vybavenie tried  

 

 prenajaté priestory školy a telocvičňa 

 chýbajú odborné učebne – laboratóriá na 

predmety chémia, biológia a fyzika 

 čiastočná absencia odborného zastupovania 

 škola zatiaľ nie je zapojená do projektov 

 

Príležitosti: Ohrozenie: 

 

 tvorba vlastného vzdelávacieho programu 

 tvorba vlastných vzdelávacích textov 

a učebných materiálov   

 nové formy vzdelávania a využitie IKT 

 atraktívnosť štúdia i pokračovania v štúdiu na 

vysokých školách aj v zahraničí   

 participácia na medzinárodných projektoch 

 zapojenie sa do projektov zameraných na nové 

formy vzdelávania   

 efektívne využívanie skúseností už 

zaškolených pedagogických pracovníkov 

(IKT, interpersonálne zručnosti) 

 možnosti odborného rastu pedagogických 

pracovníkov – spolupráca s MPC, CPPPaP a 

CŠPP 

 

   

 demografický pokles populácie – nízky            

počet záujemcov o štúdium   

 demotivácia pedagogických pracovníkov 

slabým ohodnotením v školstve   

 únik pedagogických pracovníkov do finančne 

lukratívnejších oblastí, najmä vyučujúcich 

cudzích jazykov 

 zníženie počtu prihlásených žiakov  

 limitovanie počtu tried pre prvé ročníky 

Košickým samosprávnym krajom 
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Vízia školy : 

 

Našou víziou je byť modernou globálnou školou tretieho tisícročia. Školou, ktorá: 

 

- pripravuje žiakov na úspešné pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu a vytvára 

človeka, ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím 

- vďaka neustálym inováciám v procese výučby sa usiluje vytvoriť čo najlepšie 

podmienky na rozvoj vedomostí a schopností každého žiaka 

- maximálne približuje informačné technológie žiakom 

- efektívne uplatňuje potenciál pedagogických odborníkov, ktorí permanentne 

a z vlastnej iniciatívy skvalitňujú svoju prácu 

- nenechá študenta stratiť sa v dave 

 

Našim cieľom je zákazník – žiak – múdry, jedinečný, aktívny, úspešný, zdravý. 

 

Chceme, aby meno školy bolo spájané s vysokou kvalitou vzdelávania. Jedným zo 

strategických cieľov je udržať súčasný stav kvality štúdia, a tak zvyšovať záujem o štúdium na 

škole aj napriek klesajúcej populačnej krivke. Atraktívnym spôsobom vyučovania ako aj  

kvalitným vybavením učební chceme pritiahnuť žiakov z Košíc a širšieho okolia.  

  

Vyhodnotenie vízie školy:  

 

V školskom roku 2015/2016 škola dosiahla výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Žiaci 4. 

ročníka sa v EČ maturitnej skúšky zo SJL umiestnili v rámci okresu Košice – mesto na 1. 

mieste s percentuálnou úspešnosťou 78,1%.   

 

Poslanie školy: 

 

Súkromné gymnázium FUTURUM Košice je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná 

škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokej škole. 

Sme školou, ktorá: 

 vychováva všestranne rozvinutú osobnosť, aktívnu, samostatnú a tvorivú 

 pripravuje študenta na reálny život – ako pracovný tak aj osobný, na aktívne riešenie 

problémov 

 pripravuje študentov na využívanie všetkých informačných zdrojov rozvíjaním ich  

schopností vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií proklamovaním 

konceptu individuálnej slobody a prístupu k informáciám 

 utvára a formuje plne rozvinutú osobnosť mladého človeka aplikáciou tvorivo-

humánnej výučby žiakov a otváranie cesty ku kvalitnému životu, ich motivácia 

k vlastnému rozvoju, utváraniu vlastného ega, a k celoživotnému vzdelávaniu 

 v oblasti informatiky budeme zavádzať do vyučovania jednotlivých predmetov nové, 

progresívne metódy vyučovania využitím IKT technológií 

 všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou, aby sme umožnili využitie 

moderných vyučovacích metód a študijných materiálov v čo najširšej miere 

 zvýšenie úrovne vyučovania cudzích jazykov chceme dosiahnuť tak, že na výučbe sa 

podieľajú zahraniční lektori 

 na zmysluplné využitie voľného času študentov ponúkneme  rozšírenie záujmovej 

činnosti a možnosť práce s internetom vo voľnom čase 
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 aby bol prístup na internet čo najširší, máme zriadené wi-fi pripojenie na internet, takže 

žiaci sa môžu sami pripojiť kdekoľvek na škole 

 keďže naša škola pracuje i s nadanými a talentovanými žiakmi, budeme ich podporovať 

pri zapájaní sa do mimoškolských činností, SOČ, olympiád, korešpondenčných a iných 

vedomostných ako aj do športových súťaží 

 pre zefektívnenie výučby ako aj prípravy na rôzne súťaže či projekty plánujeme 

podporovať zavedenie e-learningového spôsobu konzultácií medzi žiakmi a učiteľmi 

 

Vyhodnotenie poslania školy: 

 

V školskom roku 2015/2016 pretrval záujem o štúdium na našej škole. 

Efektívne sa využívali skúsenosti pedagogických pracovníkov (IKT, interpersonálne 

zručnosti). 

Žiaci sa zapojili do predmetových a športových súťaží. 

Žiaci navštevovali krúžky záujmovej činnosti.  

Žiaci 4. ročníka úspešne zmaturovali zo SJL.  

V jednotlivých triedach sú nízke počty žiakov, čo umožňuje individuálny prístup. 

 

 

Zámery: 

 

Zámerom školy naďalej ostáva podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka 

a zavádzať nové formy a metódy práce. Chceme zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov 

v cudzích jazykoch, ale aj prírodovedných a humanitných predmetoch, aby vedeli vysvetliť 

podstatu prírodných javov, procesov a vzťahov a aby svoje poznatky a skúsenosti vedeli 

aplikovať v praxi. V oblasti rozumovej výučby je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé 

myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebavedomie. Našim zámerom je viesť žiakov k tvorivému 

a kritickému mysleniu, pripraviť ich na vysokoškolské štúdium, naučiť ich tímovo pracovať 

a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. 

 

Vyhodnotenie zámerov: 
 

V školskom roku 2015/2016 sa úspešne darilo motivovať žiakov pestrými formami výučby. 

Dôraz bol kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vo vyučovacom procese sa 

aktívne využívali IKT na vyhľadávanie, výber  a spracovanie informácií. Na škole sa značná 

pozornosť venovala environmentálnej výchove. Okrem klasických slovných vyučovacích 

metód ako je vysvetľovanie, popis, beseda, sa využívajú aj názorné a praktické metódy a formy 

vyučovania a exkurzie, aktivujúce metódy vedúce žiakov k tvorbe projektov.  

Ďalším zámerom školy bolo úspešne implementovať inovované učebné osnovy a postupy vo 

viacerých predmetoch.   

  

 

Ciele v školskom roku 2015/2016: 

 

1. Úspešnosť žiakov na externej maturitnej skúške zo SJL - 100%.   

     

2. Úspešnosť žiakov na internej maturitnej skúške zo SJL - 100%. 

      

3. Úspešnosť žiakov na súťažiach  a olympiádach  
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Vyhodnotenie cieľov v školskom roku 2015/2016: 

 

 Ciele v oblasti  úspešnosti žiakov v externej a internej maturitnej skúšky zo SJL boli 

splnené  na sto percent, s percentuálnou úspešnosťou 78,1% sa škola umiestnila na 1. 

mieste v rámci okresu Košice-mesto.   

 Práca s talentovanými žiakmi, zapojenie do súťaží, olympiád, krúžkovej činnosti. Žiaci 

sa mohli zapojiť do troch krúžkov (krúžok literárny a krúžky z NJ a RJ). Rok 

2015/2016 bol dobrý pre školu aj v oblasti predmetových olympiád a športových 

súťaží. Žiaci zúčastnili na Geografickej olympiáde, Olympiáde z NJ, Olympiáde zo 

Slovenského jazyka a literatúry a na súťaži v prednese Hviezdoslavov Kubín zatiaľ bez 

výraznejších úspechov.   

 Z ďalších súťaží uvádzame účasť na celoslovenskej súťaži Angličtinár roka a výborný 

výsledok žiaka 3.K triedy, ktorý sa umiestnil na 44. mieste z celkového počtu takmer tri 

tisíc žiakov; žiaci 1. a 2. ročníka sa zapojili do matematických súťaží Pangea a Klokan, 

kde sa žiačka 2.KA triedy stala úspešným riešiteľom.    

 Škola sa zapojila do športových súťaží: Beh o pohár starostu MČ – Juh (1. a 3. miesto), 

Košická Kalokagatia (3. miesto) a Florbalový turnaj. 

 V spolupráci s CPPPaP škola organizovala monitoring zameraný na adaptáciu žiakov 1. 

ročníka na stredoškolské prostredie. 

 Exkurzie a výstavy: Slovenské technické múzeum (100 rokov výsk. centra), chemické 

laboratóriá na katedre biochémie PF UPJŠ, Prelika a.s. Prešov (výroba horčice 

a destilátov), Botanická záhrada v KE (výstava motýľov), Vedecká knižnica – výstava 

k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, Východoslovenské múzeum – výstava Salvador 

Dalí, návšteva Nemeckej knižnice, Univerzita veterinárneho lekárstva–Klub Aquaterra, 

návšteva filmového predstavenia s tematikou 2. sv. vojny a divadelného predstavenia 

v ŠD Košice (Anna Karenina), návšteva Vianočných trhov v Budapešti.     

 Hospitačná činnosť zameraná na autoevaluáciu žiakov a využívanie IKT – výsledky na 

dobrej úrovni. 

 Pri preverovaní vedomostí vo vyšších ročníkoch sa používali metódy a formy 

preverovania vedomostí podobné spôsobom skúšania pri maturitných skúškach. 

 Využívala sa IKT vo výučbe jednotlivých predmetov. 

 Zapojenie žiakov do viacerých charitatívnych akcií.  

 Škola priebežne dokúpila pomôcky najmä na predmety chémia a fyzika.  

 

 

Opatrenia 

 

 vo všetkých ročníkoch používať veku primerané vyučovacie metódy, využívať aj 

prirodzenú zvedavosť a súťaživosť žiakov – kontrola formou hospitačnej činnosti 

 vzhľadom na náročnosť predmetov, obsiahlosť učebných osnov efektívne využívať 

každú vyučovaciu hodinu, v spolupráci s vedením školy znižovať počet neodučených 

hodín, neprítomného učiteľa odborne zastupovať 

 zvýšiť motiváciu žiakov modernými a rôznorodými metódami vyučovania 

 vo výučbe využívať zážitkové vyučovanie 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 
Počet žiakov školy 69 

Z toho dievčat 36 

Počet tried na škole 5 

Počet integrovaných žiakov/dievčat 5/2 

Prerušili štúdium  1 

Vylúčení žiaci zo štúdia 0 

Prestúpili z inej školy 2 

Prestúpili na inú školu 11 

Zanechali štúdium 0 

Iný dôvod zmeny 0 

 

 

III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 

 

Študijný odbor 7902 J 74 
Plán 1.termín 2.termín Zapísaní 

 
30 

prihlásení  prijatí Prihlásení prijatí 

23 21 6 6 21 

 

 

 

IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  

 
Priemerný prospech za školu: 

 
1,86 

Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 
87,4 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
0,6 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
86,8 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2015/16 

v študijných odboroch s dĺžkou štúdia 5 rokov  

 

1. Prospech 

 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

  I.K 16 3 4 8 0 1 - - - 

II.KA 15 11 3 0 0 1 - - - 

II.KB 14 1 5 7 1 0 - - - 

III.K 12 3 4 2 2 1 - - - 

IV.K 12 7 2 2 0 1 - - - 

spolu 69 25 18 19 3 4 - - - 

 

 

2. Dochádzka 

 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

  I.K 16 1841 131,5 1821 113,81 20 1,25 

II.KA 15 1246 89 1246 89 0 0 

II.KB 14 1569 112,07 1548 110,57 21 1,5 

III.K 12 1352 135,2 1349 112,42 3 0,25 

IV.K 12 449 49,82 449 49,82 0 0 

spolu 69 6457 517,59 6413 475,62 44 3 

 

 

3.  Výsledky maturitných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2015/2016 : 

 

Kód odboru Názov odboru 
P N Spolu 

Denní Exter Denní Exter Denní Exter 

7902 J 74 
74 bilingválne 

štúdium  
10 0 0 0 10 0 

 

Študenti 4. ročníka odboru 7902 J 74 bilingválne štúdium maturovali iba zo Slovenského 

jazyka a literatúry.   

 

 

Celkové výsledky maturít: 

 
Predmet Úroveň Počet Počet 

úspešných 

Maturita – priemer PFIČ, EČ, ústnej formy 

internej časti 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

 10 10 EČ – 78,1%; PFIČ – 85,36%;                       

Ústna časť – 1,6 (priemerná známka) 
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V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

 

Vzdelávacie  programy školy 
Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

 
v školskom roku 2015/2016 

 
  1. 2. 3. 4. 5. 
Študijný odbor - denné 

štúdium  

Číslo schvaľovacej doložky 

MŠ SR 
triedy žiaci triedy žiaci triedy Žiaci  triedy žiaci  triedy Žiaci 

7902 5 74, 7902 J 74 

 – 5-ročné bil. 
CD-2009-20820/585 I:917 1 16 2 29 1 12 1 12 - - 

 

VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
*Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2015/2016 podiel absolventov na trhu   

práce  

 pokračujú 

v štúdiu 

Zamestnaní 

k 31.8.2016 

nezamestnaní 

k 31.8.2016 

celkom 

počet žiakov 

v študijných 

odboroch 
    

spolu 

počet žiakov 
    

* škola v šk. roku 2015/2016 ešte nemala absolventov 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. Pedagogickí zamestnanci 

 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 

nad 60 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 4 4 7 2 1 18 37,17 

z toho žien: 2 4 1 2 1 10  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 5 

kvalifikovaných 18 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 7 

s 2. kvalifikačnou skúškou 2 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 3,83 
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2. Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do 30       nad 60 Spolu Priemerný 

  rokov 31-40 41-50 51-60 rokov všetkých Vek 

Počet: 0 2 - - - 2 35,5 

z toho žien: 0 2 - - - 2 35,5 

 

Počet 

nepedagogických 
zamestnancov:        

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 0 

 

 

 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

 

Typ vzdelávania Názov Poskytovateľ Stav Počet učiteľov 

Adaptačné 

vzdelávanie 

         ------ SG Futurum, Košice ukončené 2 

     

 
 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

- účasť na dobročinných akciách (Deň narcisov, Biela pastelka, Modrý gombík, Vianoce 

deťom (materiálna zbierka v prospech Krízového centra na Adlerovej ulici v Košiciach), 

- interaktívne besedy v AJ a RJ pre žiakov, rodičov a verejnosť pod názvom „Čaj o piatej“,  

- študenti školy sa pravidelne zúčastňujú na akcii „Mosty bez bariér“ v Príbeníku zameranej na 

integráciu mládeže,  

- v závere školského roka žiaci pripravili ročníkové prezentácie na ľubovoľné témy, najlepšie z 

nich boli prezentované pred rodičmi v priestoroch Divadla Thália,  

- účasť na predmetových olympiádach, vedomostných a športových súťažiach: 

 
Súťaž Študent Obvod./okres. kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Angličtinár roka Gažovský Jakub/3.K 

(súťaže sa zúčastnili 

zástupcovia tried z 

celej školy) 

  44. miesto z 3000  

študentov 

Olympiáda z NJ Gashi Donard/3.K Bez umiestnenia   

Olympiáda z NJ Šándor Róbert/2.KA Bez umiestnenia   
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Olympiáda zo SJL Vinicay M./2.KA  Bez umiestnenia  

Olympiáda zo SJL Mižová Sára/4.K  Bez umiestnenia  

Hviezdoslavov 

Kubín 

Janočková V./2.KA 

Gubelíny M./2.KA 

Bez umiestnenia   

Klokan-matematika Čiderová T./2.KA 

(súťaže sa zúčastnili 

prihlásení žiaci 

z 1.K, 2.KA a 2.KB 

  Úspešný riešiteľ 

Geograf. olympiáda Výber žiakov Bez umiestnenia   

Beh o pohár starostu 

MČ Košice-Juh 

Marčák T./2.KA 1. Miesto   

Beh o pohár starostu 

MČ Košice-Juh 

Bodi Jakub/1.K 3. Miesto   

Florbalový turnaj Výber žiakov Bez postupu   

     

 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Škola nebola zapojená do projektu. 

 

XI. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Priestorové  a materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni. Škola sa nachádza  

na Grešákovej ulici č. 1 v užšom centre mesta v prenajatých priestoroch SOŠ Jozefa 

Szakkayho s vyučovacím jazykom maďarským.  Na škole je 5 čiastočne zrekonštruovaných 

tried, ktoré slúžia ako kmeňové učebne. Všetky triedy sú vybavené projektorom, keramickými 

a interaktívnymi tabuľami a notebookom s mini reprosústavou. Okrem kmeňových učební sa 

v priestoroch školy nachádza 1 odborná učebňa informatiky, ktorá slúži aj ako jazyková 

učebňa. Žiaci využívajú školskú knižnicu na 1. poschodí.   

     Škola nemá vlastnú jedáleň. Obedy pre žiakov a pedagogický zbor poskytuje jedáleň 

Konzervatória v Košiciach. K dispozícii je aj školský bufet. Vnútorné priestory školy okrem 

tried a učební tvorí archív školy, zborovňa školy, kancelárie riaditeľa a manažmentu školy.  

Telocvičňu zabezpečuje škola prenájmom od „domácej“ SOŠ.   

Škola disponuje približne 27 počítačmi (notebookmi) pripojenými na vysokorýchlostný 

internet, z toho 14 počítačov sa nachádza v učebni informatiky.  Škola má taktiež vlastné 

vybavenie na telesnú a športovú výchovu a predmety biológia a chémia (lopty, chemické látky, 

mikroskopy a pod.).  
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XII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnom školskou 

inšpekciou (ŠŠI) 

 

     V januári 2016 bola na gymnáziu vykonaná tematická inšpekcia Štátnou školskou 

inšpekciou. Predmetom kontroly bola pripravenosti gymnázia s dvomi vyučovacími jazykmi na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím 

programom (ŠVP).  

Závery – Škola mala vypracovaný inovovaný učebný plán (iUP) s vlastnými poznámkami. 

V ňom deklarovaný týždenný počet vyučovacích hodín, hodinová dotácia za celé štúdium, 

vyučovanie cudzieho jazyka a delenie triedy 1. ročníka na skupiny boli v súlade s príslušným 

inovovaným rámcovým učebným plánom (iRUP). Škola pri plánovaní podľa iRUP nedodržala 

minimálnu hodinovú dotáciu predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku v 2. až 5. 

ročníku a rovnako nebolo vo všetkých týchto predmetoch dodržané kritérium minimálnej 

dvojročnej kontinuity vzdelávania. Učitelia zabezpečujúci vyučovanie predmetov v druhom 

vyučovacom jazyku a predmetu druhý vyučovací jazyk spĺňali požadované kvalifikačné 

predpoklady. Štruktúra predmetov vyučovaných v druhom vyučovacom jazyku v iUP bola 

porovnateľná so štruktúrou predmetov v doteraz uplatňovanom UP. Počet hodín anglického 

jazyka ako druhého vyučovacieho jazyka sa oproti doteraz uplatňovanému UP zvýšil a bol 

v súlade s iUP.  

 Na vyučovanie predmetov v druhom vyučovacom jazyku mala škola k dispozícii spolu 4 

učiteľov. Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na 

vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v bilingválnom štúdiu. Na vyučovanie druhého 

vyučovacieho jazyka mala škola k dispozícii 5 učiteľov, z toho 1 zahraničný lektor, ktorí 

spĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie anglického jazyka na strednej škole. 

 Opatrenia na odstránenie nedostatkov uložené ŠŠI boli splnené do 30.06. 2016 

a oznámenie o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bolo zaslané Školskému 

inšpekčnému centru Košice dňa 30.08. 2016.   
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy, a to 
 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

 

SG FUTURUM     

  2015 (9-12) 2016  Mj 

maximálny objem určený MŠ 
SR – normatívne prostriedky 43 584 132 389 Eur 

rozpočet stanovený 
zriaďovateľom 43 584 132 389 Eur 

        

 

        

Upravený rozpočet   Úprava   

výsledok prejednania   výsledok prejednania   

  Bez úpravy 2015 

  Bez úpravy 2016 

        
 

 

 

 

2.  Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít,  

 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia  

 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov    

Počet krúžkov: 4                            

     

  
Pridelené 
 financie Mzdy Odvody MTZ 

september - december 
2015 600 444 156  

január - jún 2016 1 550 1 147 403  

Spolu 2 150 1 591 559  
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3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 
 

 

 
 

Šk. rok   2015/2016 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov 

alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb  
 

62 800,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná a schválená Pedagogickou radou dňa 26. 

septembra 2016. 

 

 

..................................................... 

PaedDr. Tomáš Mitrík 

riaditeľ SG FUTURUM v Košiciach
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Príloha č. 1 

 

 

 

Rada školy pri SG FUTURUM v Košiciach odporúča schváliť pedagogickej rade  a berie 

na vedomie Hodnotiacu správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2015/2016. 

 

 

 

Košice, 26. september 2016 

 

 

       ..................................................... 

        Róbert Kopkáš 

predseda Rady školy pri SG FUTURUM v Košiciach

       

  

 

 

 

 


