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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

 za školský rok 2016/2017 
 
 
          Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj 
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo jazykovej školy 
vypracovalo nasledujúcu správu. 
 
1. Základné údaje – kontakty 
  
Názov školy:  Jazyková škola Užhorodská 8 
Adresa školy:  Užhorodská 8, 040 11 Košice 
Telefón:  055/6460377                             fax:                             e-mail: sjs@sjske.sk 
Elokované pracovisko:  ZŠ Krosnianska 2   
Webová stránka školy: www.sjske.sk 
Zriaďovateľ školy:   Mesto Košice 
 
Vedenie školy: 

 meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Ravi Kant Bhutani 0907342817 ravikbhutani@gmail.com 
ZRŠ Mgr. Alexandra Barriová 0911222586 alexandra.barriova@gmail.com 
Hospodárka školy Valéria Jindrová 0905434702 valinkaj@gmail.com 
 
Údaje o Rade školy   

 
 
 
 
 
 

Rada školy: 
 

Meno a priezvisko 

Predseda: Ing. Ján Hidaši 
Členovia Rady školy za:  
pedagogických zamestnancov Ildiko Svajková 
ostatní zamestnanci školy Valéria Jindrová 
zástupcovia rodičov Ing. Marta Kuljovská 
  
zástupcovia zriaďovateľa Ing. Bernát Jozef 
 Mgr. Renáta Šramková 
 MUDr. Štefan Karahuta 
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Poradné orgány školy: 
 

P. č.  
 

Názov  
 

predseda 
 

zastúpenie predmetov 

1. Predmetová komisia Mgr. Zuzana Benkö Cudzie jazyky 
2. Rada školy Ing. Ján Hidaši  
3. Pedagogická Rada   

 
 
2. Štatistické údaje o škole  

 
Údaje o počte poslucháčov, formách štúdia a cudzích jazykoch v školskom roku 2016/2017 
na pracovisku Užhorodská 8:  
2.1   Zoznam cudzích jazykov a kurzov: 
 

1. Anglický jazyk Žiaci:    
  hravý kurz 
  prvý prípravný 
  druhý prípravný 
  primárny  (1) + konver. = intenzívny 
  sekundárny( 2) + konver. = intenzívny 
  Základný (3) + konver. = intenzívny 
  mierne pokročilý (4) + konver. = intenzívny 
  stredne pokročilý (5) + konver. = intenzívny 
  Absolventský (6) + konver. = intenzívny 
  konverzácia pre deti 1.,2.,3.,4, 5, 6. 
  Študenti:  
  základný kurz (1)  + konver. = intenzívny 
  mierne pokročilý (2) + konver. = intenzívny 
  stredne pokročilý (3) + konver. = intenzívny 
  Pokročilý (4) + konver. = intenzívny 
  príprava na FCE intenzívny 
  príprava na maturitu B2 
   
  Dospelí:  
  prípravný (1) 
  základný kurz (2)  + konver. = intenzívny 
  mierne pokročilý (3) + konver. = ntenzívny 
  stredne pokročilý (4) + konver. = intenzívny 
  Pokročilý (5) + konver. = intenzívny 
  Pokročilý +(6) + konver. = intenzívny 
  English Speaking Club 
  Native Lesson 
             
2. Nemecký jazyk Žiaci: 
  1. ročník začiatočníci žiaci A1.1 
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  2.ročník začiatočníci žiaci A1.2 
  3.ročník začiatočníci žiaci A2.1 
   
  Dospelí a študenti: 
  1. ročník začiatočníci dospelí A1.1 
  2. ročník začiatočníci dospelí A1.2 
  3. ročník mierne pokročilí A2.1 
  5. ročník stredne pokročilí dospelí B1.1 
  7.ročník dospelí pokročilí B2.1 
  Konverzácia A1A2 
  Konverzácia B1B2 
   
3. Francúzsky jazyk  Žiaci:  
  1. základný začiatočníci žiaci 
  2. mierne pokročilí žiaci 
   
  Študenti a dospelí: 
  1. základný 
  2. mierne pokročilídospelí 
  3. stredne pokročilí 
   
4. Španielsky jazyk Žiaci: 
  základný kurz(1)   
  mierne pokročilý(2)  
  stredne pokročilý(3)  
             
  Študenti a dospelí: 
  základný kurz(1)   
  mierne pokročilý(2)  
  stredne pokročilý(3)  
  pokročilý(4)  
  konverzácia 
             
5. Taliansky jazyk Študenti a dospelí: 
  základný kurz(1)   
  stredne pokročilý(3)  
             
6. Ruský jazyk Študenti a dospelí: 
  1. základný A1.1 
  2. mierne pokročilí A1.2 
  3. stredne pokročilí A2.1 
  4. pokročilý + konver 
   
7. Hebrejský jazyk Študenti a dospelí 
  Základný (1) 
   



 4 

8. Japonský jazyk Študenti a dospelí 
  1. základný A1.1 
  2. mierne pokročilí A1.2 
   
9. Arabský jazyk Študenti a dospelí 
  Základný (1) 
   
10. Maďarský jazyk Študenti a dospelí 
  Základný (1) 
  2. stredne pokročilí 
  3. pokročilí 
   
11. Čínsky jazyk Študenti a dospelí 
  Základný (1) 
 
2.2   Počet poslucháčov podľa cudzích jazykov k 15.09.2016 
 

Cudzí jazyk Počet poslucháčov od 6 do 25 
rokov 

Počet poslucháčov od 25 rokov 

 Riadny kurz Intenzívny kurz Riadny kurz Intenzívny kurz 
Anglický jazyk 96 160 18 69 
Nemecký jazyk 63 22 12 22 
Francúzsky j. 58 0 12 0 

Španielsky j. 88 12 19 8 
Taliansky jaz.  12 0 12 0 
Ruský jazyk 36 0 8 0 

Arabský 1 0 5 0 
Hebrejský jaz. 0 0 6 0 
Maďarský jaz. 3 0 14 0 
Japonský jazyk 12 0 1 0 

Čínsky jazyk 6 0 6 0 
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2.3   Počet poslucháčov podľa cudzích jazykov k 30.06.2017 
 

Cudzí jazyk Počet poslucháčov od 6 do 25 
rokov 

Počet poslucháčov od 25 rokov 

 Riadny kurz Intenzívny kurz Riadny kurz Intenzívny kurz 
Anglický jazyk 96 178 21 60 
Nemecký jazyk 78 22 12 8 
Francúzsky j. 58 0 12 0 

Španielsky j. 108 12 21 8 
Taliansky jaz.  12 0 12 0 
Ruský jazyk 36 0 8 0 

Arabský 1 0 5 0 
Hebrejský jaz. 0 0 6 0 
Maďarský jaz. 3 0 14 0 
Japonský jazyk 12 0 1 0 

Čínsky jazyk 6 0 6 0 
 
 
Údaje o počte poslucháčov, formách štúdia a cudzích jazykoch v školskom roku 2016/2017 
na elokovanom pracovisku Krosnianska 2: 
2.4   Zoznam cudzích jazykov a kurzov: 
 

1. Anglický jazyk Žiaci:    
 hravý kurz 
 prvý prípravný 
 druhý prípravný 
 primárny (1) 
 sekundárny(2)    + konver. = intenzívny 
 základný(3)         + konver. = intenzívny 
 mierne pokročilý(4) + konver. = 

intenzívny 
2. Španielsky  Žiaci: 
 Základný - začiatočníci 
 Dospelí: 
 Základný - začiatočníci 
  
3.Čínsky Žiaci: 
 Základný -začiatočníci 
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2.5   Počet poslucháčov podľa cudzích jazykov k 15.9.2016: 

Cudzí jazyk 
Počet poslucháčov od 6 do 25 

rokov 
Počet poslucháčov od 25 rokov 

Riadny kurz Intenzívny kurz Riadny kurz Intenzívny kurz 
 56 20 0 2 
     
     
     

 

2.6   Počet poslucháčov podľa cudzích jazykov k 30.06.2016: 

Cudzí jazyk 
Počet poslucháčov od 6 do 25 

rokov 
Počet poslucháčov od 25 rokov 

Riadny kurz Intenzívny kurz Riadny kurz Intenzívny kurz 
 56 20 0 2 
     
     
     

 
 
 

3. Výsledky hodnotenia poslucháčov  
 
Pracovisko Užhorodská 8 

 
Cudzí jazyk 

 
Prospeli 

 
Neprospeli 

Neklasifi- 
kovaní 

Počet 
absolventov 

počet počet počet počet 
 590 0 226 16 

     
     
     

Spolu: 590 0 226 16 
 

Elokované pracovisko Krosnianska 2 
 

Cudzí jazyk 
 

Prospeli 
 
Neprospeli 

Neklasifi- 
kovaní 

Počet 
absolventov 

počet počet počet počet 
 70 0 8 0 

     
     
     

Spolu: 70 0 8 0 
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4. Údaje o zamestnancoch školy: 

 
4.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

 
a) pracovný pomer 
pracovný 
pomer 

fyzický počet prepočítaný počet 
Pedagogických 
zamestnancov 

Nepedagogických 
zamestnancov 

Pedagogických 
zamestnancov 

Nepedagogických 
zamestnancov 

TPP 6 3   
DPP 2 3   
znížený úväzok 9 2   
ZPS     
civilná služba     
na dohodu 9 9   
 
b) kvalifikovanosť  a vzdelávanie pedagógov: 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov 0 14 14 
uvádzaných začínajúcich pedagogických 
zamestnancov do praxe: 

2 2 

Počet pedagogických zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:  
spolu počet pedagógov – študujúcich: 3 3 
špecial. inovačné štúdium 1 1 
špecial. kvalifik. štúdium 0 0 
vysokoškolské pedagogické 2 2 
vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 
Riadiaci zamestnanci: 
Štúdium 
PVVPZ 

ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú 
prihlášku od 

RŠ       
ZRŠ  Funkčné  Máj 2016 Marec 

2018 
 

ZRŠ       
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4.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 
 

a) správni zamestnanci: 
  

počet 
fyzický 

 
počet 

prepočítaný 

 
prac. pomer 

TPP/DPP/dohoda 

ak DPP a dohoda 
prac. pomer 

ukončený k .... 
vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP  
školník 1 0,55 TPP  
vrátnik 1 1 DPP  
údržbár 1 0,53 TPP  
upratovačka 1 0,8 TPP  
Správca počítačovej siete 1 0,74 TPP  
Spolu: 6 4,62   

 
5. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho  
    vzdelávania:  

• adaptačné vzdelávanie : 2 

• aktualizačné vzdelávanie : 1 

• inovačné vzdelávanie : 0 

• špecializačné vzdelávanie :0 

• funkčné vzdelávanie : 1 

• kvalifikačné vzdelávanie: 2 

• funkčné inovačné vzdelávanie : 0 
 
6. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
September 2016 

• Zápis na nový školský rok 2016/2017. 
• Týždeň otvorených hodín. 
• Organizácia jazykovo – poznávacieho zájazdu Island. 

 
 
Október  2016 

• Organizovanie výstavky netradičných a originálne vyrobených prác  s cudzojazyčným  
opisom k oslave sviatku Halloween. 

 
 

December 2016 
• Uskutočnenie Celoškolskej vianočnej akadémie s programom vo všetkých jazykoch.  

 
 
Január  2017 

• Príprava na zápis do februárových kurzov. 
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Február  2017 
• Realizovanie jazykovej súťaže jazykový talent z Košíc 2017 pre žiakov základných škôl 

a osemročných gymnázií. 
• Organizovanie výstavky netradičných a originálne vyrobených prác  s cudzojazyčným  

opisom k oslave sviatku Valentín. 
• Uskutočnenie Metodického dňa  pre učiteľov anglického jazyka v ZŠ a Jazykových 

školách v Košiciach formou praktických ukážok zameraných na rozprávanie v spolupráci 
s Cambridge University Press s prednášajúcim pánom Bloreom z Anglicka. 

 
 
 
 
Apríl  2017 

• Uskutočnenie výstavky tematických projektových  prác poslucháčov  školy vo všetkých 
jazykoch (Veľká noc, jar). 

• Metodický deň organizovaný pre učiteľov základných škôl so zameraním na 
modernizáciu vyučovacích techník v spolupráci s Cambridge University Press 
s prednášajúcim pánom Bloreom z Anglicka. 

• Prezentácia výučby cudzích jazykov a hodina japonského jazyka na Japonskom festivale 
Nippon víkend. 

• Zorganizovanie Jazykového festivalu 2017 pre žiakov základných a stredných škôl. 
 
Máj  2017 

• Otvorené hodiny a vystúpenia najmenších poslucháčov ku Dňu matiek. 
• Týždeň otvorených hodín. 
• Prehliadka Prahy v anglickom jazyku za doprovodu Britky a Američana pre poslucháčov 

jazykovej školy. 
• Jazyková exkurzia do Maďarska pre poslucháčov maďarského jazyka. 

 
Jún  2017 

• Príprava a uskutočnenie absolventských skúšok poslucháčov v  poslednom ročníku 
štúdia. 

• Metodický deň organizovaný pre učiteľov základných škôl so zameraním na aktivity 
nútiace k logickému rozmýšľaniu počas učenia sa anglického jazyka v spolupráci 
s Cambridge University Press. 

•  Prehliadka Košíc s výkladom v angličtine určená pre poslucháčov jazykovej školy. 
• Zoznámenie poslucháčov anglického jazyka s indickou kultúrou spojená s ochutnávkou 

indických jedál. 
 
 
 
7. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná 
charakteristika 
 
Škola nie je v súčasnosti zapojená do žiadneho projektu. 
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8. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku 
2016/2017 
 
V školskom roku 2016/2017 inšpekčná činnosť vykonaná nebola. 

 
 
 

9. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
Stav a úroveň materiálneho zabezpečenia školy je vo vyhovujúcom stave. Triedy jazykovej školy 
majú plastové okná, nové lavice, notebooky, projektory v niektorých triedach s veľkou 
premietacou plochou. Bola zabezpečená výmena novej strechy, bol zabezpečený hygienický 
náter ostatných priestorov – triedy a spojovacích chodieb, okrem administratívnej časti a 
spojovacej časti, zrekonštruovaná bola časť sociálnych zariadení.  
 
Učitelia majú k dispozícii na prípravu vyučovacích hodín Internet, tlačiareň, knižnicu. 
 
 
10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa  
 

 
Príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojenú s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov a i. 
 

1. – 8. mesiac 2016 
 

9. – 12. mesiac 
2016 

 
1. – 6. mesiac 2017 

 
Rok 2016 

 
1. – 6. mesiac 2017 

178980 127875,80 156397 - - 

            
          

 
Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných 
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia v členení podľa aktivít:  

 
Spolu: 

 
prevádzkové náklady spojené  

s činnosťou školy 

 
materiálne vybavenie 

potrebné pre školu 

 
Iné: iné fin. prostriedky získané 

podľa osobitných predpisov 
 

9. – 12. mesiac 
2016 

 
1. – 6. mesiac 

2017 

 
9. – 12. mesiac 

2016 

 
1. – 6. mesiac 

2017 

 
9. – 12. mesiac 

2016 

 
1. – 6. mesiac 

2017 
70585,68 10065,62 - - 0,40 - 

 
 
11. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy 
 
V školskom roku 2016/2017 vedenie školy inovovalo koncepčné zameranie JŠ  tak , že sa 
prispôsobilo požiadavkám poslucháčov a  rozšírila škálu jazykov o hebrejský jazyk 
a o konverzačné kurzy s rodeným Američanom. Týmto sa rozšírila ponuka jazykov a  
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prispôsobuje sa novým požiadavkám. Ďalej rokmi stabilizovaný systém výučby sa rozšíril 
o netradičné  kurzy , ktoré bolo možné navštevovať samostatne (napr. pre poslucháčov, ktorí si 
chcú rozširovať vedomosti získané na ZŠ, SŠ )alebo v spojení s iným kurzom a tak navštevovať 
školu 2x týždenne intenzívne. Týmito rozširujúcimi netradičnými kurzami plánujeme inovovať 
výučbu  a zároveň naďalej zvyšovať a uplatňovať nové formy, metódy a spôsob cudzojazyčného 
vyučovania.   

 

12. SWOT analýza výsledkov školy 
 
S – silné stránky 

− silný manažment 

− demokratický štýl   riadenia 

− otvorený dialóg a priestor k vyjadreniu názoru  

− efektívne delegovanie úloh a kompetencií 

− stabilné fungovanie školy na trhu 

− dlhoročná tradícia školy a skúsenosti 

− fungujúce evokované pracovisko 

− záujem učiteľov podieľať sa na aktivitách školy, projektoch, aj mimo pracovného času  

− pozitívna socio-emocionálna klíma v škole 

− flexibilný pedagogický zbor, ochotný vzdelávať sa  

− kreativita a iniciatíva pedagogických zamestnancov 

− dobrá kvalifikovanosť učiteľov 

− dobrá tímová spolupráca učiteľov 

− dostatok kvalitných učebných pomôcok 

− výborné technické vybavenie 

− využívanie IKT a ďalších inovatívnych a aktivizujúcich metód vo výučbe 

− estetika interiéru školy 

− pestrá ponuka vzdelávacích aktivít, od klasických až po hravé metódy 

− organizácia otvorených hodín pre verejnosť  

− oceňovanie poslucháčov a učiteľov 

− spolupráca školy s rôznymi inštitúciami 

− odstraňovanie papierovej administrácie využívaním výpočtovej techniky 

− široká ponuka jazykov 

− moderná webová stránka, facebooková stránka, youtube kanál  

− možnosť prihlásenia na kurzy elektronicky 
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− moderný propagačný dizajn 

− dobrá spolupráca so zriaďovateľom a Radou školy 

− zahraniční lektori 

 

W – slabé stránky 

− nevýhodná poloha budovy 

− nedostatok parkovacích miest pred školou 

− vplyv dopravného spojenia 

− technický stav  budovy 

− technický stav zostávajúcich sociálnych zariadení 

− vyučovanie v poobedňajších hodinách nevyhovuje z rodinných dôvodov mnohým 

učiteľom 

− rôzna individuálna efektívnosť členov pedagogického zboru na rozvoji školy 

 

O – príležitosti 

− možnosť prispôsobiť vzdelávanie moderným trendom 

− modernizácia vybavenia modernými učebnými pomôckami učební, IKT technikou 

− imidž školy na verejnosti 

− propagácia školy 

− zvýšenie záujmu o školu  

− zdokonaľovanie komunikačných kompetencií 

− aplikácia aktivizačných vyučovacích metód 

− rešpektovanie učebných štýlov poslucháčov 

− zaujímavejší výklad na hodinách 

− rekonštrukcia a modernizácia a zlepšenie vybavenia budovy školy 

− rozšírenie počtu poslucháčov vytvorením elokovaného pracoviska 

 

T – ohrozenia 

− konkurencia v meste  
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− konkurenčné jazykové školy pri ZŠ Staničná, ZŠ Polianska, ZŠ L. Novomeského 

− vyššie spoplatnenie štúdia a zároveň znevýhodnenie v porovnaní s jazykovou školou na 

Hlavnej ulici 

− demografický pokles populácie 

− pokles počtu poslucháčov 

− zvyšovanie cien dopravy a spojov 

− zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

− zmena legislatívy  

− časový stres  

 
 

13. Spolupráca s rodičmi a organizáciami 
 
Pri škole intenzívne pracuje Rodičovské združenie, ktoré pomáha pri celkovej práci JŠ. 
Rodičovské združenie sa v školskom roku 2016/2017 sa  riadilo Plánom práce Rodičovského 
združenia. Plenárne zasadnutie sa uskutočnilo 1 x ročne. Schôdze Rady rodičov sa uskutočnili 
3X. Činnosť Rodičovského združenia na tunajšej škole v minulom roku bola orientovaná na 
pomoc pri zvyšovaní efektívnosti vyučovacieho procesu. Vzhľadom na špecifickosť školy aj 
práca RZ bola netradičná. Hľadali sa nové možnosti jej uplatnenia v živote školy. Rodičovské 
združenie sa aktívne zúčastňovalo organizovania vybraných akcií pre jednotlivé ročníky. 
Nakoľko na škole študujú aj dospelí poslucháči, ktorí tiež prispievajú do RZ, používame názov 
Združenie rodičov a poslucháčov školy.  
Pri škole aktívne pracuje Rada školy. Pravidelne sa uskutočňujú stretnutia Rady školy a to 4x 
ročne. Rada školy je pravidelne informovaná o všetkých závažných otázkach, problémoch aj 
s výchovno-vzdelávacími výsledkami.  
 
 
14. Záver 
 
Školský rok 2016/2017 bol úspešný. Učitelia a zamestnanci školy vynaložili veľké úsilie, aby 

škola mala dobré a pevné meno v sieti škôl Košického kraja. Vyčerpali sa všetky možnosti 

využitím osvedčených a najnovších spôsobov, metód a foriem výučby cudzích jazykov. Dôraz sa 

kládol na vytváranie cudzojazyčnej atmosféry, pestovanie tradícií a poznávanie zvykov krajín, 

ktorých jazyk sa žiaci učia.   

- bol dodržaný plán práce školy, jednotlivé tematické plány, osnovy a všetky ďalšie 

požadované kritéria a požiadavky, zabezpečovalo sa materiálno – technické vybavenie 

školy so zreteľom na modernizáciu vyučovacieho procesu a na sústavné zlepšovanie 

podmienok vzdelávania a výchovy v Jazykovej škole. 
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- realizovala sa spolupráca so Združením rodičov, Radou školy, Miestnym úradom Košice 

JUH, 

- neustále sa prispôsobujeme požiadavkám verejnosti aj v rozširovaní škály jazykov 

(hebrejský, arabský, maďarský, konverzácia anglického jazyka s rodeným Američanom) 

- činnosť metodických orgánov a ich súčinnosť s vedením školy bola na vysokej úrovni 

- všetci učitelia školy zvládli počítačové operácie súvisiace s výkonom ich pracovnej 

náplne napr. vyhotovenie osvedčení na konci školského roka.  

- zaviedli sme aktívnu implementáciu rôznorodých príspevkov a cvičení z internetu do 

vyučovacieho procesu, taktiež softvéru, notebookov, projektorov a interaktívnej tabule, 

čím sa vytvorila kreatívna atmosféra na vyučovacích hodinách.  

- vedenie školy podporuje zvyšovanie praktickej a odbornej jazykovej zručnosti 

pedagogických zamestnancov, konkrétne  našich učiteliek Mgr. Benkö, Mgr. Bakajsa 

účasťou na seminároch organizovaných pre učiteľov anglického jazyka. Získané 

jazykové zručnosti a odbornosť taktiež nové metodické postupy budú aktívne 

implementované do vyučovacích metód na našej škole. 

- zvyšovali sme kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu rešpektovaním osobnosti 

poslucháčov, ich intelektuálnej úrovne, úrovne ich jazykových komunikatívnych 

schopností, aby ich jazyková úroveň bola prostriedkom na rýchle zorientovanie sa 

v cudzojazyčnej realite a boli schopní slobodného prejavenia vlastnej osobnosti.  

- hľadali sme vhodné prostriedky pôsobenia na poslucháčov aj účelným využívaním ich 

voľného času.  

- spolupracovali sme s rodičmi poslucháčov mimovyučovacími aktivitami. 

- systematicky sme dopĺňali vybavenosť školy potrebnou technikou. 

- organizovali sme podujatia pre žiakov ZŠ  a SŠ. Žiaci súťažili v cudzom jazyku 

a zoznámili sa s cudzími kultúrami, bola im prezentovaná Jazyková škola a získali tak 

motiváciu učiť sa nový cudzí jazyk. 

- jazyková škola bola prezentovaná verejnosti na Nippon víkende a organizovaním 

otvorených hodín. 

- rôzne výlety a exkurzie boli organizované so zahraničnými lektormi, zamerané na 

zdokonalenie jazyka a vytvárali praktické príležitosti na používanie cudzieho jazyka. 

 
Dátum a čas hodnotiacej porady:   23.10.2017 o 16.00 hod. 
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Vyjadrenie Rady školy pri JŠ: 
 
 
 
 
 
 
 
      
Dátum:                                                           .................................................... 
                        predseda Rady školy 
  
 
 
 
 
Dátum:                                                                                                          ................................................................. 
                     riaditeľ školy 
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