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I. Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy: Jazyková škola v Poprade
Adresa školy: Ul. Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad
Elokované pracoviská: Kežmarok, Hotelová akadémia, Ul. Alexandra 29
Poprad, Spojená škola Ul. Letná
Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 PREŠOV
IČO: 35515147
Kontakty: tel: spojovateľka : 052/ 7723096, riaditeľňa: 052/ 7897701
riaditeľka: 0915 409 161
e-mail: info@jazykovka-poprad.sk, riaditel@js-pp.vucpo.sk
web. sídlo: www.jazykovka - poprad.sk
II. Vedúci zamestnanci školy:
PhDr. Marta Zelená
Ing. Renáta Lavková
Ing. Dagmar Dudašková

- riaditeľka školy
- zástupkyňa riaditeľky školy
- predseda PK CJ

Mgr. Zuzana Rovenská

- vedúca oddelenia románskych jazykov

Mgr. Kamila Brezová
Mgr. Lenka Gráczová
Mgr. Dagmar Dudašková

- vedúca oddelenia anglického jazyka pre primárne jazykové
vzdelávanie
- vedúca oddelenia anglického jazyka pre sekundárne jazykové
vzdelávanie
- vedúca oddelenia anglického jazyka pre vyššie sekundárne
a postsekundárne jazykové vzdelávanie

Ing. Ingrid Pittnerová

-

vedúca oddelenia nemeckého jazyka

Janka Bednarčíková

- vedúca pre hospodársky úsek

III. Poradné orgány školy:
1. Pedagogická rada
Pedagogickú radu tvoria učitelia cudzích jazykov školy. Pedagogická rada sa vyjadruje
k procesu vyučovania, jeho obsahu, rozsahu, kvalite a výsledkom. Navrhuje riešenia
problémov, vyjadruje sa k pedagogickým dokumentom (plán práce školy, vnútorný školský
poriadok, plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov JŠ, hodnotenia
a štatistické prehľady...), schvaľuje výročnú správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej práce a poplatky za štátne jazykové skúšky.
2. Grémium riaditeľa
Grémium riaditeľa tvorili: zástupkyňa JŠ, predseda predmetovej komisie, vedúca pre
hospodársky úsek a technik školy. Členovia grémia riaditeľa sa vyjadrujú ku koncepcii
riadenia školy v oblasti pedagogickej, personálnej, finančnej, hospodárskej a technického
vybavenia školy. Navrhujú nové koncepcie vzdelávania v rámci jednotlivých jazykov,
informujú o hospodárení školy, materiálno - technických požiadavkách a o potrebách
ďalšieho vzdelávania pracovníkov školy.
3. Rada školy
Jazyková škola nemá ustanovenú radu školy.
IV. Údaje o počte poslucháčov školy a vyhodnotenie práce, prospechu a dochádzky
V školskom roku 2015/2016 sa okrem kurzov v budove na Ul. D. Tatarku v Poprade
vyučovalo aj v elokovaných pracoviskách v Spojenej škole na Ul. Letnej a v Kežmarku na
Hotelovej akadémii, Ul. Alexandra 29. Celkove bolo v JŠ otvorených:
61 kurzov anglického jazyka – 24 základných kurzov (úroveň A1–A2): z toho 15 v budove
na Ul. D. Tatarku, 5 v budove na Ul. Letnej, 4 kurzy v Kežmarku, 16 stredných kurzov
(úroveň B1-B2): z toho 12 v budove na Ul. D. Tatarku, 2 v budove na Ul. Letnej, a 2 v
Kežmarku, 12 vyšších kurzov (úroveň B2–C1) len v Poprade na Ul. D. Tatarku, 4 prípravné
kurzy na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1), 1 konverzačný kurz z angličtiny po
vyššom kurze a 4 špeciálne kurzy – všetko v budove na Ul. D. Tatarku

9 kurzov nemeckého jazyka – z toho 4 základné kurzy (úroveň A1–A2), 1 stredný kurz
(úroveň B1-B2), 2 vyššie kurzy (úroveň B2–C1), 1 prípravný kurz na všeobecnú štátnu
jazykovú skúšku (úroveň C1) a 1 špeciálny kurz. Všetky kurzy len v Poprade na Ul. D.
Tatarku.
5 kurzov francúzskeho jazyka – z toho 2 základné kurzy (úroveň A1–A2), 2 stredné kurzy
(úroveň B1-B2) , a 1 konverzačný po strednom kurze,
1 kurz španielskeho jazyka - z toho 1 základný kurz (úroveň A1–A2),
3 kurzy talianskeho jazyka - z toho 2 základné kurzy (úroveň A1–A2), 1 stredný
(úroveň B1-B2)

kurz

Spolu 79 kurzov s 286 vyučovacími hodinami týždenne, čo sa rovná 14,3 triedy.
Viac ako dve tretiny všetkých poslucháčov školy tvorili žiaci ZŠ a SŠ - mládež do 19
rokov, menej ako jednu tretinu dospelí. Vyučovanie prebiehalo v popoludňajších hodinách od
14:30 do 19:20: 1. zmena – 14. 30 – 16. 00, 2. zmena – 16. 10 – 17. 40 a 3. zmena – 17. 50 –
19. 20. V elokovanom pracovisku na Ul. Letnej a v Kežmarku sa vyučovalo len v 1.a 2.
zmene - Letná - začiatok vyučovania v 1. zmene o 14. 45 a v 2. zmene o 16. 15.
Najvyšší záujem je stále o kurzy jazyka anglického, záujem o nemecký jazyk
naďalej výrazne klesá, vo francúzskom, španielskom a talianskom jazyku sme
zaznamenali pokles záujmu, záujem o kurzy jazyka ruského do 15. 09. 2015 nebol.
K 2. 02. 2016 bol z ekonomických dôvodov zrušený 1 kurz španielskeho jazyka pre malý
počet záujemcov o pokračovanie v štúdiu.
Okrem kurzov v našej hlavnej činnosti sme v rámci podnikateľskej činnosti v 1. polroku
školského roku 2015/2016 otvorili 2 kurzy ruského jazyka pre záujemcov po 15. 09. 2015
v počte 6 – základný kurz a 6 pre stredný kurz.
Vo vyučovacom procese venovali vyučujúci pozornosť inovatívnym metódam
vyučovania so zameraním na rozvíjanie všetkých jazykových zručností podľa jednotlivých
úrovní Spoločného európskeho referenčného rámca. Na splnenie cieľov využívali moderné
učebnice cudzích jazykov, slovníky v knižnej i elektronickej podobe, interaktívne tabule,
prácu s internetom a poznatky získané účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách a v rámci
kontinuálneho vzdelávania. Inovatívne metódy prepájali s overenými postupmi klasického
vyučovania cudzích jazykov. Pritom zohľadňovali odlišnosti poslucháčov podmienené ich
vekom a rôznym štýlom učenia sa.
Vo výchovnom pôsobení v rámci konverzácií sa vyučujúci orientovali na témy odporúčané
MŠVVaŠ SR: výchova k humanizmu, odmietanie diskriminácie, intolerancie a rasizmu,
diskusie o nebezpečenstve drogovej závislosti a škodlivosti návykových látok, rozvíjanie
environmentálneho vedomia, prehlbovanie demokratizácie vzťahu učiteľ - poslucháč,
problematika Európskej únie , postavenie Slovenska v rámci EÚ , problémy súčasného sveta.

Predmetová komisia cudzích jazykov /PKCJ/ si splnila úlohy stanovené v pláne práce a na
záver školského roku skonštatovala plnenie rozpisov učiva, dodržiavanie osnov a vyhodnotila
priebeh a výsledky štátnych jazykových skúšok. V rámci zasadnutí PKCJ vyučujúce
informovali o vzdelávacích aktivitách – seminároch, na ktorých sa v priebehu školského roku
zúčastňovali .
PKCJ sa zamerala na zjednocovanie postupu výučby anglického jazyka po zavedení učebníc
face2face , výber učebníc pre žiacke kurzy angličtiny z dôvodu dotlače pôvodne používaných
učebníc, obohatenie prehľadu vyučujúcich o tvorivé metódy vyučovania CJ, na zjednotenie
postupu pri hodnotení prekladov a voľných tém v rámci štátnych jazykových skúšok,
obsahovú prípravu štátnych jazykových skúšok a prípravu spoločných záverečných testov po
ukončení jednotlivých stupňov jazykového vzdelávania.
Z interného štatistického prehľadu o prospechu a dochádzke v školskom roku 2015/2016
vyplývajú nasledujúce výsledky:
K 15. 9. 2015 mala jazyková škola 1324 poslucháčov, z ktorých počas celého školského roka
priebežne ukončilo štúdium jazyka 178 poslucháčov a pristúpilo 83 nových poslucháčov.
Pri hodnotení na konci 1. polroku 36 poslucháčov neprospelo, 572 poslucháčov bolo
hodnotených známkou výborný, 431 známkou veľmi dobrý a 222 poslucháčov známkou
dobrý.
Pri hodnotení na konci 2. polroku 38 poslucháčov neprospelo, 502 bolo hodnotených
známkou výborný, 368 známkou veľmi dobrý, 241 známkou dobrý.
Na konci školského roka 2015/2016 bolo po úspešnom absolvovaní záverečných testov
a hodnotenia všetkých jazykových zručností v jednotlivých stupňoch jazykového vzdelávania
vydaných spolu 350 osvedčení z toho 286 o absolvovaní jednotlivých stupňov jazykového
vzdelávania v angličtine, 42 o absolvovaní jednotlivých stupňov jazykového vzdelávania
v nemčine a 22 o absolvovaní
jednotlivých stupňov jazykového vzdelávania
vo francúzštine.
Dochádzka na vyučovanie v jazykovej škole sa za celý rok pohybovala v priemere okolo
73,77 %.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 10.
12. 2013 po kontrole plnenia podmienok pre získanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové
skúšky Štátnou školskou inšpekciou Jazykovej škole v Poprade ako škole zaradenej v sieti
škôl a školských zariadení /kontrola sa vykonáva každé tri roky/ oprávnenie vykonávať
všetky druhy štátnych jazykových skúšok podľa vyhlášky 321/2008 Z.z. o jazykovej
škole s platnosťou do 31. 12. 2016. Kontinuálne má toto oprávnenie už celé desaťročia bez
prestávky, čím sa radí k dôveryhodným vzdelávacím inštitúciám vykonávajúcim skúšky
v cudzích jazykoch.
V. Štátne jazykové skúšky a ich výsledky v školskom roku 2015/2016
JESENNÝ TERMÍN 2015
Na tento termín sa neprihlásili žiadni záujemcovia, preto ho Jazyková škola v Poprade
neorganizovala.

JARNÝ TERMÍN 2016
Jazyková škola v Poprade zorganizovala a zrealizovala v jarnom termíne 2016 štátne
jazykové skúšky (ŠJS) na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
vydaného dňa 10. 12. 2013. V troch cudzích jazykoch prebehli nasledujúce druhy štátnych
jazykových skúšok:
Jazyk anglický – všeobecná ŠJŠ a základná ŠJŠ
Jazyk nemecký – všeobecná ŠJŠ a základná ŠJŠ
Jazyk francúzsky – základná ŠJS
Skúšky prebehli bez nedostatkov podľa plánu s týmito výsledkami:
Jazyk anglický
Písomná časť všeobecnej (VŠJS) pre poslucháčov JŠ a externých kandidátov sa uskutočnila
22. 04. 2016 a základnej ŠJS (ZŠJS) 22. 04. 2016. Ústna časť skúšky bola vykonaná dňa
9.06. až 13. 06. 2016. Boli vymenované dve skúšobné komisie.
Druh
skúšky

Počet
prihlásených a
účastných na
písomnej časti

VŠJS

49

47

2

ZŠJS

4

3

0

Povolený
prístup
k ústnej časti

Odklad
ústnej
časti/nedost
avil-a sa
O/N

Celkovo
prospeli

PSV

PVD

P

N

44

26

12

6

1

3

1

0

2

0

Dvaja kandidáti požiadali o odklad ústnej časti skúšky, jeden kandidát nevyhovel pri ústnej
časti skúšky. V zmysle Skúšobného poriadku majú títo kandidáti možnosť vykonať
ústnu/resp. opravnú skúšku v jesennom termíne 2016.
Jazyk nemecký
Písomná časť všeobecnej a základnej ŠJS pre poslucháčov JŠ a externých kandidátov sa
uskutočnila 22. 04. 2016. Ústna časť skúšky bola vykonaná dňa 10. 06. 2016 . Zároveň
úspešní maturanti bilingválnej sekcie Gymnázia - Spojená škola na Ul. D. Tatarku 4666/7
s vyučovacím jazykom nemeckým a slovenským v Poprade získali vysvedčenie o odbornej
štátnej jazykovej skúške /OŠJS/ z nemeckého jazyka.
Druh
skúšky

Počet
prihlásených a
účastných na
písomnej časti

VŠJS

5

4

0

4

ZŠJS

2

2

0

OŠJS

40

40

0

Povolený
prístup
k ústnej časti

Odklad
ústnej
časti/nedost
avil-a sa
O/N

Celkovo
prospeli

PSV

PVD

P

N

2

2

0

0

2

0

2

0

0

38

10

12

16

2

Jazyk francúzsky
Písomná základnej ŠJS (ZŠJS) sa uskutočnila 22. 04. 2016. Ústna časť skúšky bola
vykonaná dňa 10.06. 2016. Bola vymenovaná jedna skúšobná komisia.
Druh
skúšky

Počet
prihlásených a
účastných na
písomnej časti

ZŠJS

1

Povolený
prístup
k ústnej časti

Odklad
ústnej
časti/nedost
avil-a sa
O/N

1

Celkovo
prospeli

PSV

PVD

1

1

0

PSV

PVD

0

P

N

0

0

Celkové vyhodnotenie jarného termínu ŠJS
Druh
skúšky

Počet
prihlásených a
účastných na
písomnej časti

Odklad
ústnej
časti

VŠJS

54

51

2

48

28

14

6

1

ZŠJS

7

6

0

6

2

2

2

0

OŠJS

0

40

0

38

10

12

16

2

Povolený
prístup
k ústnej časti

Celkovo
prospeli

P

N

VI. Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu
pedago-gických zamestnancov školy, odbornosť vyučovania, zoznam učiteľov a ich
úväzky
Interní vyučujúci / pracovná zmluva na dobu neurčitú
1. Mgr. Kamila Olejárová
2. Mgr. Kamila Brezová- ANJ
3. Ing. Renáta Lavková
4. Ing. Dagmar Dudašková
5. Mgr. Lenka Gráczová
6. Ing. Ingrid Pittnerová
7. PhDr. Marta Zelená
8. Mgr. Tibor Liptaj

- ANJ

24
20

- ANJ
- ANJ
- ANJ
- NEJ
- NEJ
- ANJ+ŠPJ

12
25
24
24
5
26

Interní vyučujúci / pracovná zmluva na dobu určitú
9. Mgr. Anna Strnisková
- ANJ 10. Mgr. Zuzana Rovenská – - FRJ -

18
18

Externí vyučujúci / Dohoda o pracovnej činnosti
Poprad-Ul. D. Tatarku
11. Mgr. Terézia Hlaváčiková –
12. Mgr. Blažena Lištiaková
13. Mgr. Zuzana Šimoňáková
14. Bc. Ľubomíra Popovičová
15.Mgr. Štefánia Lešundáková
16. Mgr. Miroslav Andráš
17. Mgr. Lucia Troppová

- NEJ
- ANJ
- ANJ
- TAJ
- ANJ
- ANJ
- ANJ

10
8
8
6
6
4
4

- ANJ
- ANJ
- ANJ

8
8
4

Poprad-Letná
18. Ing. Gabriela Krížovská
19.Mgr. Dagmar Mlynarčíková
20. Mgr. Eva Legátová
Kežmarok

21. PaedDr. Zuzana Hanesová - ANJ
8
22. Mgr. Božena Kulhomerová
- ANJ
23. Mgr. Ľudmila Bednárová
- ANJ
24. RNDr. Lívia Joppová
- ANJ
25. Mgr. Bibiana Lizáková
- ANJ

4
4
4
4
Spolu počet vyuč. hod. týždenne: 286
t.j. 14,3 tried

Spolu 25 pedagogických zamestnancov, všetci pedagogickí zamestnanci JŠ v Poprade sú
kvalifikovaní, vyučujúca jazyka talianskeho ukončila 1. stupeň vysokoškolského štúdia
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, odbor taliansky jazyk.
THP pracovníci školy:
Vedúca hospodársko-administratívneho úseku: Janka Bednarčíková
Administratívna pracovníčka na úseku PAM: Magda Ilavská
Technik – údržbár: Jozef Babej
Vrátnička: Marta Safanovičová
Upratovačky: Helena Benešová, Mária Kovalčíková
VII. Údaje o absolvovanom kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
školy, jazykové kurzy, stáže, konferencie a semináre, ďalšie vzdelávacie aktivity.
1. Adaptačné vzdelávanie - žiadne
2. Aktualizačné vzdelávanie – PhDr. Marta Zelená, eTwinning – Školské projekty
a medzinárodné partnerstva cez internet, Žilinská univerzita Žilina
3.
Mgr. Tibor Liptaj, eTwinning - Školské projekty
a medzinárodné partnerstva cez internet, Žilinská univerzita Žilina

4.
5.
6.
7.
8.

Inovačné vzdelávanie - žiadne
Špecializačné vzdelávanie - žiadne
Funkčné vzdelávanie – žiadne
Funkčné inovačné - žiadne
Kvalifikačné vzdelávanie - žiadne

PhDr. Marta Zelená a Ing. Renáta Lavková úspešne
2015/2016 druhú atestačnú skúšku.

vykonali v školskom roku

Ďalšie vzdelávacie aktivity zamestnancov školy
Jazykovej škole v Poprade bol Národnou agentúrou SAAIC na základe projektovej prihlášky
v rámci programu ERASMUS+ pridelený grant na vzdelávacie mobility pedagogických
zamestnancov /PZ/ – učiteľov cudzích jazykov v zahraničí. Traja PZ Jazykovej školy sa
zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít počas letných prázdnin v roku 2015, čo ešte spadá do
školského roku 2014/2015.
November 2015 – Ing. Ingrid Pittnerová
December 2015 - Mgr. Lenka Gráczová , Mgr. Kamila Brezová, Ing. Dagmar
Dudašková, Mgr. Kamila Olejárová – Pracujeme so slovnou zásobou, Oxford University
Press miesto konania Poprad
Marec 2016 – Mgr. Kamila Brezová – Film a video ako podpora rozprávania v angličtine –
MPC Prešov
Apríl 2016 - Mgr. Lenka Gráczová a Mgr. Kamila Brezová - 12. národná konferencia
vydavateľsdtva Macmillian Education v Ružomberku
Apríl 2016 - Mgr. Lenka Gráczová a Mgr. Kamila Brezová – Medzinárodná vedecká
konferencia LLCE 2016: Súčasné výzvy vo vyučovaní cudzích jazykov: ako ďalej.
SlovakEdu Nitra, miesto konania Tatranská Lomnica-Stará Lesná
V decembri 2015 škola zorganizovala seminár k inovatívnym prvkom vo vyučovaní
cudzích jazykov pre vlastných zamestnancov ako aj záujemcov z iných škôl, na ktorom
boli vykonané praktické ukážky inovácií vo vyučovaní cudzích jazykov. Naši vyučujúci, ktorí
sa zúčastnili medzinárodných mobilít v rámci programu ERASMUS+ v lete 2015 šírili
získané poznatky ďalej. Zároveň bol daný postup pri získavaní grantu z menovaného
programu záujemcom z iných škôl z Popradu a Kežmarku.
Okrem toho zamestnanci školy prostredníctvom informálneho vzdelávania neustále
dopĺňajú svoje poznatky a rozvíjajú svoje zručnosti samostatným štúdiom. Oprávnenie
vykonávať všetky druhy štátnych jazykových skúšok podľa vyhlášky 321/2008 Z.z.
o jazykovej škole vydané MŠVVaŠ SR kladie vysoké nároky na odbornosť vyučovania
v prípravných kurzoch na skúšky, čo sa prejavuje aj v príprave na vyučovanie u príslušných
pedagogických zamestnancov sledovaním aktuálneho diania v danej krajine, štúdiom
reálií a literatúry, ich didaktickým spracovaním, udržiavaním vysokej úrovne rečových
zručností týchto PZ, čo je neustále kontinuálne vzdelávanie.

VIII. Údaje o mimoškolských aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Jazyková škola v Poprade je členom Asociácie verejných jazykových škôl so sídlom
v Bratislave, v rámci ktorej sa aktívne podieľala na hľadaní a navrhovaní riešení financovania
jazykových škôl a obsahovej novelizácie vyhlášky o jazykovej škole. Riaditeľka školy sa
zúčastnila v októbri 2015 a júni 2016 pracovných stretnutí na MŠVVaš a ŠPÚ k príprave
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre jazykové školy.
V školskom roku 2014/2015 vzniklo pri jazykovej škole občianske združenie „Cudzí
jazyk-brána do sveta“. Dňa 3. 10. 2014 bolo OZ zaregistrované na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je podpora aktivít jazykového vzdelávania
spojených s vyučovaním cudzích jazykov na Jazykovej škole v Poprade. Združenie združuje
ľudí, ktorí sú alebo boli aktívni v oblasti jazykového vzdelávania a sú si vedomí významu
ovládania cudzích jazykov pre potreby ďalšieho štúdia, zamestnania a cestovania.
V období 2015/2016 zorganizovalo toto združenie pre poslucháčov kurzov jazykovej školy
v septembri 2015 v rámci Európskeho dňa jazykov aktivitu pod názvom: Rozprávame... Do
akcie sa zapojili takmer všetci poslucháči jazykovej školy, keď na farebných lístkoch mali
vyjadriť v príslušnom jazyku svoj názor, myšlienku k téme. Následne v priestoroch školy bola
uskutočnená výstavka s názormi poslucháčov.
Okrem toho sa združenie podieľalo na organizácii vyššie menovaného seminára
k inovatívnym prvkom vo vyučovaní cudzích jazykov.
V decembri 2015 zorganizovalo burzu cudzojazyčnej literatúry a v období február – apríl
2016 výtvarnú súťaž k blížiacemu sa 50. výročiu vzniku Jazykovej školy v Poprade. Do
súťaže sa zapojilo 25 poslucháčov, v rámci kategórie žiakov ZŠ a žiakov SŠ boli vybrané po
tri práce, ktoré budú použité na reklamné účely školy. Ich autori boli odmenení knižnými
odmenami.
Jazyková škola má moderné webové sídlo, kde sa uvádzajú všetky informácie o škole.
Poslucháči jazykovej školy môžu všetky novinky a aktuality jazykovej školy sledovať aj na
facebooku školy. Škola je dobre známa v celom regióne, pretože má dlhoročnú tradíciu.
Škola spolupracovala v školskom roku 2015/2016 s klasickým, osemročným a bilingválnym
gymnáziom v Poprade, s Jazykovou školou v Bratislave, v Prešove, Žiline a v Spišskej
Novej Vsi, so Spojenou školou na Ul. Letnej v Poprade a Hotelovou akadémiou O.
Brucknera v Kežmarku.
IX. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Jazyková škola nemá vlastné priestory, sídli v budove Spojenej školy (Gymnázia) na
Ul. D. Tatarku v Poprade. Neplatí nájom, podieľa sa len na spotrebovaných prevádzkových
nákladoch za budovu v príslušnom podiele využívaného priestoru budovy školy podľa
zmluvy o výpožičke priestorov.
Má k dispozícii spoločné priestory, 13 učební, zborovňu, kanceláriu, riaditeľňu a vrátnicu.
Na základe záujmu občanov Sídliska JUH 3, ktoré leží v odľahlejšej časti mesta, boli od 1. 9.
2010 zriadené kurzy anglického jazyka pre žiakov ZŠ a bývajúcich v tejto časti mesta
v Spojenej škole na Ul. Letnej.
Elokované pracoviská na Hotelovej akadémii v Kežmarku a Spojenej škole Ul. Letná v
Poprade boli v šk. roku 2015/2016 podobne zmluvne zabezpečené.
Doplnená bola odborná literatúra pre učiteľskú knižnicu jazykovej školy.

Pracovné prostredie je príjemné a poloha školy je veľmi výhodná, v centre, v blízkosti
autobusovej a železničnej stanice, čo umožňuje navštevovať školu obyvateľom širokého
podtatranského regiónu. Škola je dobre prístupná aj pre žiakov ZŠ a SŠ v Poprade.
X. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Jazyková škola v Poprade vyberala školné od poslucháčov pre školský rok 2015/2016
v júni a v septembri 2015 za I. polrok školského roku 2015/2016 a v januári 2016 za II. polrok
školského roku 2015/2016.
Zápisné sme vyberali v celej sume v júni a septembri 2015 na celý školský rok. V školskom
roku 2015/2016 bolo zápisné vo výške 10,00 €.
Platby školného sa naďalej zvyšovali z dôvodu zvýšených výdavkov školy v súvislosti so
zvýšením nákladov na zákonné nároky pedagogických zamestnancov /kreditové príplatky,
zvýšenie miezd o 5 % u pedagogických zamestnancov a navýšeniu platov nepedagogických
zamestnancov/, keďže škole neboli poskytnuté financie na vzniknuté nároky na kreditové
príplatky podľa novely zákona 317/2009 - § 61a ods. 10 zákona 317/2009Z. z v znení
platnom od 1. 1. 2012 .
Výška školného v 1. polroku:
Žiaci ZŠ , SŠ a študenti VŠ do 25 rokov – denné štúdium
Dospelí
Výška školného v 2. polroku:
Žiaci ZŠ , SŠ a študenti VŠ do 25 rokov – denné štúdium
Dospelí

55,00 €
85,00 €
67,00 €
95,00 €

Poplatky za štátne jazykové skúšky, ktoré JŠ v Poprade organizuje v rámci vedľajšej
hospodárskej činnosti boli na školský rok 2015/2016 stanovené nasledovne:
Základná štátna jazyková skúška: interní uchádzači: 65,00 €
externí uchádzači: 80,00 €
Všeobecná štátna jazyková skúška: interní uchádzači : 80,00 €
externí uchádzači: 95,00 €
Na kalendárny rok 2015 mala JŠ
- schválený rozpočet vo výške 286 770,00 €,
(zdroj 41) 100 870,00 (zdroj 46) 185 900,00.
- upravený rozpočet 301 973,00 € - (zdroj 41) 126 073,00 € a (zdroj 46) 175 900,00
Čerpanie 301 967,77€.
Tržby z podnikateľskej činnosti za rok 2015 dosiahli výšku 10 063,10 €. Zisk po zdanení bol
vo výške 1 420, 45 €.
Škola prikladá správu o hospodárení za rok 2015. (Viď príloha).
XI. Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2015/2016

Silné a slabé stránky školy
Hlavným koncepčným zámerom školy počas školského roka 2015/2016 bolo udržať
ponuku cudzích jazykov a priblížiť služby školy ešte viac obyvateľom miest Poprad a
Kežmarok a ich okolia . Tento cieľ sme splnili. V škole sa vyučovalo 6 cudzích jazykov a vo
svojej činnosti pokračovala naša pobočka na Spojenej škole Ul. Letná pre kurzy jazyka
anglického pre obyvateľov odľahlejších častí mesta, ako aj pobočka pre obyvateľov mesta
Kežmarok. Používame moderné učebnice zosúladené s cieľmi Európskeho referenčného
rámca pre cudzie jazyky /A1, A2, B1, B2, C1 / .
Naďalej pokračujeme v internom projekte s Gymnáziom na Ul. D. Tatarku s cieľom
pripraviť na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku najlepších študentov angličtiny v maturitnom
ročníku /dvojročný interný projekt /.
K silným stránkam školy patrí dobre prepracovaná organizácia kurzov s medzinárodne
platnou certifikáciou SERR, kvalifikovaní vyučujúci, dobrá kvalita vyučovania, schopnosť
poskytovať jazykové vzdelávanie všetkým skupinám obyvateľstva od 11 rokov bez hornej
hranice, výborná poloha školy, dobré meno a dlhá tradícia školy, používanie moderných
zahraničných učebníc a dobré vybavenie školy didaktickou technikou, dobrá spolupráca so
základnými a strednými školami v meste, dobrý systém komunikácie s verejnosťou, postupné
zdokonaľovanie sa vo využívaní IKT pri výučbe cudzích jazykov a plnenie podmienok pre
získanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky. K zlepšeniu obrazu školy prispieva aj
široká ponuka cudzích jazykov.
Za slabé stránky školy a hrozby považujeme neistotu ohľadom financovania jazykových
škôl, vzhľadom na rastúce náklady na mzdy zamestnancov /kreditové príplatky, zvyšovanie
platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov/,
nezohľadnenie dlhého
vykurovacieho obdobia,
odchod dlhoročných pedagogických zamestnancov školy do
dôchodku, ktorí mali výrazný podiel na dobrom obraze školy, výrazne menší záujem o jazyk
nemecky, nízky záujem o jazyk francúzsky, španielsky, taliansky a ruský v porovnaní
s počtom prihlásených do kurzov anglického jazyka.
XII.

Doplnkové služby pre poslucháčov

Škola v spolupráci s kníhkupectvom Alter Ego v Kežmarku zabezpečuje za zľavnené
ceny nákup potrebných učebníc a slovníkov v priestoroch školy.
V Poprade dňa 31. augusta 2016
PhDr. Marta Zelená
riaditeľka JŠ

