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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský
rok 2016/2017
a.) základné identifikačné údaje o škole
Škola:
Adresa školy:
Telefónne číslo školy:
Faxové číslo:
Internetová adresa školy:
Elektronická adresa školy:
Zriaďovateľ:
Vedúci zamestnanci školy:

Základná škola Nad Medzou 1
Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves
053 / 44 23 754
053 / 42 99 754
http://www.zsnadmedzou.sk
zsnadmedzou@gmail.com
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7
PaedDr. JulianSopko
- riaditeľ školy
PaedDr. Tatiana Višňovská
- zástupca riaditeľa školy
RNDr. Alica Kačengová
- zástupca riaditeľa školy
Mgr. Anna Ruttkayová
- zástupca riaditeľa školy

Rada školy:
Zástupcovia rodičov žiakov
Ing. Andrea Vozárová - predseda RŠ
Miriam Kacvinská
Jiří Sokolák
Silvia Jedličková
Zástupcovia pedagogických zamestnancov
Ing. Peter Špirka
RNDr. Beáta Hatalová
Zástupcovia nepedagogických zamestnancov
Bc. Roman Luňák
Zástupcovia Mestského úradu
Ing. Vasil Kolesár
Ing. Ondrej Majerník
Mgr. Rastislav Javorský

PaedDr. Štefan Šimko
Predseda rady školy
Ing. Andrea Vozárová - od 1.4.2014
Poradné orgány MZ, PK:
vedúci MZ 1.- 2.ročník
vedúci MZ 3.- 4.ročník
vedúci MZ školský klub
PK SJL
PK MAT -INF
PK FYZ-CHE-BIOSEE - THD
PK cudzie jazyky
PK DEJ-GEG-OBN

školský rok 2016/2017

- Mgr. Anna Balažová
- PaedDr. Zuzana Suľovská
- Ľubica Buňová
- Mgr. Zuzana Petkáčová
- Mgr. Eva Mochnacká
- Mgr. Miroslav Pollák
- PaedDr. Jozef Veisenpacher
- Mgr. Renáta Barabasová
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PK VYV-TSV-HUVNBV-ETV

- Mgr. Želmíra Novotná

Výchovný poradca:
Mgr. Renáta Barabasová
Koordinátori:
Environmentálna výchova
Zdravá škola
Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Zdravotnícka činnosť
Správca počítačovej siete

- Ing. Peter Špirka
- Mgr. Dana Fabianová
- Mgr. Katarína Celecová
- PaedDr. Iveta Mandáková
- Bc. Roman Luňák

b.) údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, údaje o počte detí v školskom klube
Počet žiakov školy:
I. stupeň
II. stupeň

724
256
468

- 32 tried
- 13 tried
- 19 tried

Počet žiakov začlenených:

I. stupeň – primárne vzdelanie
II. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie

37
9
28

Začlenení žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.
Školský klub:
počet oddelení:
počet žiakov:

6
170 v priemere

c.) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na strednej škole
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 72
Počet tried deviateho ročníka: 4
Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku: 95
Počet žiakov končiacich v nižšom ročníku:1
Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili Testovania 9 – 2017: 94
Výsledky Testovania 9 - 2017:
úspešnosť SJL: 68,8 %
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 7,6 % vyššia)
100% úspešnosť v SJL dosiahli 2 žiačky školy: Viktória Hrušovská (IX.A), Lucia Petrová (IX.A)

úspešnosť MAT:

školský rok 2016/2017

68,3%

(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 11,9 % vyššia)
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100% úspešnosť v MAT dosiahli 7 žiaci školy: Andrea Betherová (IX.C), Viktor Ferenc (IX.C), Viktória
Hrušovská (IX.A), Adam Marcinčák (IX.B), Martin Maršalek (IX.B), Eliška Nováková (IX.B), Veronika
Popreňáková (IX.A)
Žiačka Viktória Hrušovská (IX.A) dosiahla 100 % -nú úspešnosť v obidvoch testovaných predmetoch.

d.) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Prijatie žiakov deviatych ročníkov na štúdium na stredné školy:
Končiaci žiaci boli prijatí na štúdium na stredné školy na základe dosiahnutých výsledkov v Testovaní
9 – 2017 a na základe prijímacích skúšok, okrem 1 žiaka, ktorý z vážnych zdravotných dôvodov si
nepodával prihlášku na SŠ.
-

gymnáziá
zdravotnícke školy
ekonomické, obchodné SOŠ
pedagogické školy
technické, dopravné školy
drevárske školy
hotelová akadémia
SOŠ ostatné
bilingválne gymnázium
umelecké školy

27 žiakov
5 žiaci
8 žiakov
4 žiaci
20 žiakov
11 žiakov
11 žiaci
5 žiakov
1 žiačka
2 žiaci

Prijatie žiakov nižších ročníkov na štúdium: 7
- Gymnázium, Javorová 16, SNV – bilingválne štúdium - 2 žiačky z VIII.A, 1 žiačka z VIII.B
- Gymnázium, Javorová 16, SNV – 8 – ročné gymnázium – 2 žiaci V.A, 1 žiak V.C, 1 žiačka V.D

e.) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
Výsledky hodnotenia žiakov:
Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 256

prospelo:
neprospeli:

247 žiakov t.j. 96,48%
3 žiaci t.j. 1,17%
(okrem žiakov vykonávajúcich KS)

nehodnotení:
6 žiaci
komisionálne skúšky: 6 žiaci – z dôvodu plnenia
povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom (v zahraničí), 2 žiaci – opravné skúšky, spolu 8
žiakov
po komisionálnych skúškach:
prospelo: 250 žiakov t.j. 97,65 %
Z celkového počtu žiakov na II. stupni - 468

prospelo:
neprospeli:

462 žiakov t.j. 98,71 %
0 žiakov t.j. 0,00 %

(okrem žiakov vykonávajúcich KS, 3 budú robiť opravnú skúšku)

školský rok 2016/2017

4 / 24

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

nehodnotení: 3 žiaci
komisionálne skúšky: 3 žiaci - z dôvodu plnenia
povinnej školskej dochádzky osobitným spôsobom (v zahraničí), 3 žiaci – opravné skúšky, spolu 6 žiaci
po komisionálnych skúškach:
prospelo: 468 žiakov, t.j. 100 %
Z celkového počtu žiakov školy – 724

prospelo:
neprospelo:

709 žiakov t.j. 97,93 %
3 žiaci t.j. 0,41 %
(okrem žiakov vykonávajúcich KS)

nehodnotení: 9 žiakov
komisionálne skúšky: 14 žiakov
po komisionálnych skúškach:
prospelo: 718 žiakov, t.j. 99,17 %
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

priemerný prospech z jednotlivých predmetov
ISCED 1 primárne
ISCED 2 nižšie stredné
vzdelávanie
vzdelávanie
1,25
2,30
1,94
1,98
2,18
2,13
2,16
1,01
1,16
1,41
2,43
1,96
1,75
1,31
1,51
1,48
2,38
1,29
-

predmety
Anglický jazyk
Biológia
Dejepis
Fyzika
Geografia
Chémia
Informatická výchova/informatika
Matematika
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Prírodoveda
Ruský jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Vlastiveda

Oslobodení od predmetu:
Počet žiakov oslobodených od TEV (TSV) ku koncu školského roka:
na I. stupni

čiastočne
úplne

1
2

na II. stupni

čiastočne
úplne

4
24

spolu

čiastočne
úplne

5
26

školský rok 2016/2017
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Počet žiakov oslobodených od hodnotenia NEJ – 1 žiak (Gurčík - VII.C)
Počet žiakov oslobodených od hodnotenia ANJ – 1 žiak (Brotka - IX.C)
Počet žiakov oslobodených od vyučovania HUV – 1 žiak (Gurčík - VII.C)
Počet žiakov oslobodených od vyučovania Svet práce – 1 žiak (Patz - IX.B)
Výstupné testy
Z rozhodnutia vedenia školy a potrieb získania informácií stavu vedomostnej úrovne žiakov
absolvovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka výstupné previerky zo slovenského jazyka a literatúry,
matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Žiaci druhého ročníka absolvovali výstupné testy z matematiky
a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. ročníka boli testovaní zo slovenského jazyka
a matematiky (vstup do 9. ročníka ZŠ), podrobný rozpis výstupných previerok bol známy všetkým
vyučujúcim už v pláne úloh školy. Na výstupe zo ZŠ boli preverení žiaci deviateho ročníka z oblasti
úrovne ovládania prvého cudzieho jazyka, t.j. v IX.A ANJ alebo NEJ, v IX.B ANJ alebo NEJ, v IX.C ANJ
a v IX.D ANJ.
Výstupné testy z ďalších predmetov:
- biológia - V. ročník
- geografia - VI. ročník
- občianska náuka - VII. ročník
- dejepis – VIII. ročník
ISCED 1
Diktát

SJL

MAT

VLA

PDA

II.A
II.B
II.C

Ø 1,38
Ø 1,26
Ø 1,77

88,33%
81,93%
84,84%

91,39%
82,46%
84,79%

III.A
III.B
III.C

Ø 1,61
Ø 1,17
Ø 1,72

80,04 %
87,32 %
89,00 %

87,72 %
95,15 %
86,56 %

86,32 %
89,11 %
88,13 %

81,05 %
86,58 %
78,31 %

IV.A
IV.B
IV.C

Ø 1,35
Ø 1,33
Ø 1,84

96,13 %
90,00%
80,51 %

92,84 %
91,00 %
77,53 %

97,76 %
91,00 %
77,26 %

95,95 %
86,00 %
73,33 %

II. stupeň

VIII.A
VIII.B
VIII.C
VIII.D

školský rok 2016/2017

SJL

MAT

66,60 %
76,70 %
64,90 %
68,90 %

48,89 %
57,97 %
43,47 %
56,66 %
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Výstupné testy z cudzieho jazyka
Výstupné testy z cudzieho jazyka
Anglický jazyk
IX.A,B

zmiešané skupiny

IX.C,D

zmiešané skupiny

1.skupina
2.skupina
1.skupina
2.skupina
3.skupina

71,50 %
72,70 %
60,00 %
62,00 %
43,13 %

Nemecký jazyk
1.skupina

56,90 %

-

-

Výstupne testy z biológie, geografie, občianskej náuky a dejepisu
Výstupné testy z
biológie
V.A
79,64 %
V.B
81,91 %
V.C
74,63 %
V.D
86,43 %

Výstupné testy z
geografie
VI.A
86,71 %
VI.B
76,30 %
VI.C
62,80 %
-

Výstupné testy
z občianskej náuky
VII.A
84,00 %
VII.B
75,04 %
VII.C
80,42 %
VII.D
72,87 %

Výstupné testy z
dejepisu
VIII.A 80,00 %
VIII.B 75,00 %
VIII.C 78,00 %
VIII.D 82,00 %

Správanie:
I. polrok
znížená známka zo správania na stupeň 2
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

II. polrok

6
3
9

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

3
1
4

4
0
4

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

5
2
7

0
0
0

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

1
0
1

znížená známka zo správania na stupeň 3
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník
znížená známka zo správania na stupeň 4
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

školský rok 2016/2017
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Výchovné opatrenia:
I. polrok
napomenutia triednym učiteľom

II. polrok

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

6
4
10

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

2
18
20

4
6
10

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

4
11
15

0
2
2

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

5
3
8

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

0
0
0

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

4
10
14

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

0
3
3

0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

0
31
31

pokarhania triednym učiteľom
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník
pokarhania riaditeľom školy
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník
pochvala triednym učiteľom

pochvala riaditeľom školy

Dochádzka
I. polrok
spolu

Ø na 1 žiaka

II. polrok
Spolu

Ø na 1 žiaka

8 231
7 646
585

31,77
29,52
2,26

11 247
10 569
678

43,93
41,29
2,65

19 026
18 984
42

40,91
40,83
0,09

24 556
24 406
150

52,47
52,15
0,32

I. stupeň
spolu
ospravedlnené
neospravedlnené
II. stupeň
spolu
ospravedlnené
neospravedlnené

školský rok 2016/2017
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I. a II. stupeň spolu
spolu
ospravedlnené
neospravedlnené

27 257
26 630
627

37,64
36,78
0,87

35 803
34 975
828

49,45
48,30
1,14

f) zoznam uplatňovaných učebných plánov
Základná škola poskytovala v tomto školskom roku vzdelanie žiakom školy podľa štátneho
vzdelávacieho programu a vytvoreného školského vzdelávacieho programu pre ISCED 1 a ISCED 2
a inovovaného iŠkVP pre 1., 2. a 5.,6. ročník ZŠ

g.) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci školy:
56
primárne vzdelávanie:
16
z nich 1 zástupca riaditeľa školy,
- pedagogickí asistenti (0 ročník, 2. ročník (na polovičný úväzok) , 3.ročník)
nižšie sekundárne vzdelávanie 34
z nich 1 riaditeľ školy, 2 zástupcovia riaditeľa školy
- 2 pedagogickí asistenti (VII.ročník, VIII.ročník), od druhého polroku 1 pedagogický asistent
vychovávateľky ŠKD:
6
Počet externých pedagogických zamestnancov: 2
Počet odborných zamestnancov :
2 špeciálni pedagógovia, jeden na polovičný úväzok
1 sociálny pedagóg
Nepedagogickí zamestnanci školy:
- školská jedáleň:
- THP:
- prevádzkoví pracovníci:
- ostatní:

17
7 (z nich 1 vedúca ŠJ)
2 (ekonómka, tajomníčka školy, ekonomická sila na pol
úväzku od.........)
7 (upratovačky 6 + školník 1)
1 (správca siete)

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
V ročníku 1. – 4. je 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy
V ročníku 5. – 9. je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy.
Odbornosť vyučovania
I. stupeň
II. stupeň

100%
96,18 %

Vykazujeme 3,82 %- nú
neodbornosť vyučovania z dôvodu dopĺňania úväzkov
a neodborného vyučovania predmetov technika, svet práce, informatika, dejepis a ruský jazyk.
Vychovávateľky ŠKD majú požadovanú kvalifikáciu.
školský rok 2016/2017
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Predmet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1. stupeň
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Matematika
Informatická výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova
Náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná výchova
Dopravná výchova
Tvorivé čítanie

odbornosť vyučovania v %

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Predmet

odbornosť vyučovania v %

2. stupeň
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk – anglický jazyk
Druhý cudzí jazyk – nemecký/ruský jazyk
Matematika
Informatika
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Náboženská výchova
Svet práce
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná a športová výchova
Zdravé varenie

100
100
100/72,72
100
57,67
100
100
100
65,22
88,24
100
100
100
58,33
0
100
100
100
100
100
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h.) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
V tomto školskom roku 2016/2017 absolvovali pedagogickí a odborní zamestnanci kontinuálne
vzdelávanie:
- adaptačné:
Bc. Dária Krásniková, Mgr. Marcela Leitnerová - začala adaptačné vzdelávanie
Dana Kočtuchová - neukončené adaptačné vzdelávanie
-

druhú atestačnú skúšku:
Mgr. Monika Dudová
Mgr. Eva Kolesárová
Mgr. Lucia Turancová

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2016/2017:
V zmysle Zákona č. 390 / 2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317 / 2009 Z.z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch, § 47 a, ods.13
Zverejňujem informáciu o uznaných kreditoch po 1.1.2012
od 09 / 2016:
Meno a priezvisko

Program kontinuálneho vzdelávania

Mgr. Matej Zeman
Mgr. Matej Zeman
Mgr. Lucia Turancová
Mgr. Lucia Turancová
Mgr. Anna Ruttkayová
Mgr. Anna Ruttkayová
PaedDr. Zuzana Suľovská
Mgr. Miroslav Murgáč
RNDr. Alica Kačengová
Mgr. Marta Jakubcová
PaedDr. Tatiana Višňovská
Mgr. Renáta Barabasová
Mgr. Mária Uličná
Mgr. Mária Lenardová

Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov
Zvládanie záťaží v školskom prostredí
Využitie grafických editorov v edukačnom procese
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese

Počet
uznaných
kreditov
25
6
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

i.) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
07.06.2017

Vyhlasovanie výsledkov súťaže vodárenskej spoločnosti, Košice –
Mgr. Ľ. Hodáková, Mgr. K. Celecová

30.05.2017

Odborný seminár, Svätý Martin a jeho duchovný odkaz, Poprad – PaedDr. B.
Palková

24.05.2016

Exkurzno-poznávací zájazd – metodický deň, Nestville Park Hniezdne,
Agrokarpaty Plavnica – Mgr. E. Mochnacká, RNDr. B. Hatalová, Ing. P. Špirka,
RNDr. A. Kačengová, PaedDr. T. Višňovská, PaedDr. J. Sopko

16.05.2017

Seminár Oxford university press, Prešov – PaedDr. D. Hofericová
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26.04.2017

Krajské kolo súťaže „Čo vieš o hviezdach“, Košice – RNDr. B. Hatalová

26.04.2017

Krajské kolo súťaže Geografická olympiáda, Košice – Mgr. M. Hojnošová

06.04.2017

Krajské majstrovstvá vo volejbale chlapcov, Strážske – Mgr. M. Murgáč

02.03.2017

Projekt - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, Košice – Mgr. M.
Jakubcová

23.02.2017

Metodické stretnutie pre triednych učiteľov a špeciálnych pedagógov, Levoča
– Mgr. M. Jakubcová

13.– 17.02.2017

Bežecký lyžiarsky výcvik, Štrbské Pleso – Mgr. M. Murgáč, Mgr. M. Uličná

15.02.2017

Krajské kolo olympiády anglického jazyka, Košice – PaedDr. J. Veisenpacher

02.02.2017

Krajské kolo Technickej olympiády, Košice – Mgr. V. Vojtušová

26.01.2017

Inštruktážny seminár k predkladaniu návrhov projektov Kľúčová akcia –
Strategické partnerstvá, Bratislava – PaedDr. Julian Sopko, PaedDr. T.
Višňovská

29.11.2016

Krajské kolo vo florbale žiačok , Košice – Mgr. Tomáš Sliva

25.11.2016

Medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž, Poprad- Mgr. Miroslav Pollák

24.11.2016

Vzdelávacie podujatie „Riaditeľ v akcii“, Prešov – PaedDr. T. Višňovská, RNDr.
A. Kačengová

16.11.2016

Odborný seminár, interpretácia vybraných biblických tém, Ružomberok –
PaedDr. B. Palková

11.11.2016

Odborný seminár – Obce a obcou zriadené RO a PO na internete, Poprad –
Bc. R. Luňák

10.11.2016

Informačný deň k výzve na predkladanie projektov Erasmus, Košice – PaedDr.
JulianSopko

27.10.2016

Metodické podujatie pre učiteľov predmetu chémia, Levoča – RNDr. A.
Kačengová

25.10.2016

Podujatie SOMI Roadshow 2016 „Zabezpečte si dáta bezpečne“, Poprad – Bc.
R. Luňák

12.10.2016

Seminár anglického jazyka pre učiteľov 2. Stupňa ZŠ, Košice – Ing. S.
Hamračková

10. – 11.10.2016

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia, Pod záštitou UMB Banská
Bystrica, UKF Nitra, PU Prešov – PaedDr. Julian Sopko
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6.10.2016

Podujatie Microsoft Roadshow 2016 „Vzdelávanie pre budúcnosť“, Žilina –
Bc. R. Luňák

31.08.2016

Pracovná porada, Košice – PaedDr. T. Višňovská

Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých okresných MZ, PK
organizovanými školskými úradmi Spišská Nová Ves, Smižany
Činnosť učiteľov školy v mestských metodických orgánoch
Mgr. Daniela Duláková
RNDr. Alica Kačengová
Mgr. Tomáš Sliva
Ing. Darina Novotná
Ľubica Buňová
Mgr. Anna Ruttkayová
PaedDr. Júlia Gondová

klubová rada I. st.
klubová rada CHE
klubová rada TSV
klubová rada NEJ
klubová rada ŠKD
klubová rada FYZ
klubová rada INF a IFV

členka
predseda
člen
členka
predseda
členka
predseda

Aktivity na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Doplňujúce aktivity
K týmto formám patria netradičné formy vyučovania, ktorými sa snažia vyučujúci spestriť vyučovací
proces a ktoré žiakom umožňujú v krátkom čase osvojiť si množstvo poznatkov a rozšíriť svoje
vedomostí nad rámec svojich štandardných.
Aj tu chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí tieto aktivity prevádzajú napriek tomu, že ich
príprava aj samotné zrealizovanie je náročnejšie ako príprava na klasickú vyučovaciu hodinu.
Exkurzie:
17.05.2017

Múzeum jaskyniarstva L. Mikuláš – 9. ročník
- p. uč. Špirka

25.10.2016

poznávanie historických pamiatok a archív Levoča – 5. ročník
p. uč. Barabasová

12.04.2017

poznávanie stredoveku – Kežmarok – 7. ročník
- p. uč. Legátová

20.04.2017

návšteva Matice slovenskej v Martine – 8. ročník
- p.uč. Kolesárová

19.06. – 20.06.2017

exkurzia do poľských miest Oswienčin a Krakov- p. uč. Legátová

29.4. – 6.5.2017

poznávací zájazd do Anglicka – žiaci druhého stupňa
- p. uč. Veisenpacher

11.05.2017

exkurzia Artfarm – Drienovec – 6. roč.
- p. uč. Blahovská

07.10.2016

literárna exkurzia – žiaci 7. roč. – Jasenová, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš
- p. uč. Balážová v spolupráci s p. uč. Legátovou, Dudovou a Blahovskou
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10.04.2017

literárno-dejepisná exkurzia pre žiakov 8. ročníka Matica Slovenská Martin
Zorganizovala p. uč. Kolesárová v spolupráci s p. uč. Petkáčovou, Legátovou,
Balážovou

04.05. 2017

Vývoj písma, výroba papiera a história kníhtlače – návšteva Multicentra
Spišská Nová Ves – p. uč. Legátová

Exkurzie vrámci vyučovacích predmetov v baníckom a energetickom centre – žiaci ISCED1, ISCED2
Návšteva spišskej knižnice: Krst knihy „Adela, ani to neskúšaj!“ – p. uč. Petkáčová
Poďme čítať do knižnice – so žiakmi ISCED 1, ISCED 2 – p. uč. Duláková
Návštevy mestskej knižnice s deťmi ŠKD – p. vychovávateľky
Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými
formami vyučovania ďakujeme.
Školské aktivity:
Žiaci tretieho ročníka absolvovali základný plavecký výcvik v ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves v mesiaci
apríl, máj 2017.
Žiaci II.A, II.B, II.C absolvovali školu v prírode v Liptovskom Jáne – od 29.05.-02.06.2017
Žiaci III.B, III.C, IV.B, IV.C absolvovali školu v Drienici – od 05.-09.06.2017.
Žiaci 1.-4. ročníka a deti ŠKD sa v školskom roku 2016/2017 zúčastnili výuky dopravnej výchovy na
detskom dopravnom ihrisku.
Žiaci šiesteho ročníka absolvovali v októbri 2016 plavecký výcvik na krytej plavárni v Spišskej Novej
Vsi .
Žiaci 7. ročníka sa 30.1. – 3.2. 2017 zúčastnili lyžiarskeho výcviku (VII.A a VII.B ) – Lučivná, zúčastnilo
sa 40 žiakov. Vedúci kurzu – Mgr. Murgáč, inštruktori – Mgr. Ž. Novotná, Mgr. Sliva, PaedDr.
Gondová, Mgr. Benko, vychovávateľ . Bc. Luňák.
06.03. – 10.03.2017 – lyžiarsky výcvik – 7. roč. (VII.C a VII.D) – Závažná Poruba, zúčastnilo sa 52 žiakov
Vedúci kurzu – Mgr. Murgáč, inštruktori – Mgr. Ž. Novotná, RNDr. Kačengová, Mgr. Barabasová, Mgr.
Sliva, vychovávateľka – Bc. Krásniková.
13.02. – 17.02.2017 – Lyžiarsky výcvik na bežkách – 7. roč. (VII.A, VII.B, VII.C, VII.D ) – Štrbské pleso –
zúčastnilo sa 11 žiakov. Vedúca kurzu – Mgr. Uličná, inštruktor – Mgr. Murgáč
Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými
formami vyučovania ďakujeme.
Iné aktivity školy v školskom roku 2016/2017
11.10.2016 – Pasovanie prvákov – všetky p. učiteľky 1. roč. a 0. roč.
16.10.2016 – Svetový deň výživy – projektový deň pre I. stupeň – p. uč. Fabianová
24.10.2016 – Spoločné čítanie k medzinárodnému dňu školských knižníc – všetky p. učiteľky
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30.11.2016 – Beseda s hasičmi – 2. roč. – p.uč. Fabianová
07.12.2016 – Beseda s príslušníkmi Polície – 2. roč. – p. uč. Geršiová
21.12.2016 – Vianočné triedne besiedky – všetky p. učiteľky
25.04.2017 - zorganizovanie praktických ukážok Prvej pomoci – 7. ročník, v spolupráci so Strednou
zdravotníckou školou v Levoči
22.03.2017 – Deň vody – projektový deň pre žiakov 1.- 4. roč. – p. uč. Fabianová
08.06.2017 – Dni humoru na Spiši – I.A – p. uč. Gondová (najviac ocenení v rámci dňa detí)
08.06.2017 – Návšteva škôlkarov – I.B, I.C – p.uč. Uličná-Semešová, Turancová
21.05.2017 – 1. sv. prijímanie – 22 žiakov 3. roč. – p. uč. Palková
07.12.2016 – Filmové predstavenie – Tajný život maznáčika – ŠKD – všetky vychovávateľky
15.05.2017 – Filmové predstavenie – Balerína - ŠKD – všetky vychovávateľky
22.03.2017 – Deň vody – žiaci I. stupňa symbolicky oblečení v modrom
16.05.2017 – Hliadka mladých zdravotníkov – žiačky IV.A triedy – p. uč. Mandáková
15.03.2017 – Poďme čítať do knižnice – so žiakmi ISCED 1 aj ISCED 2 – p. uč. Duláková
04.05.2017 – vývoj písma, výroba papiera a história kníhtlače – p. uč. Legátová
november 2016 – celoslovenské testovanie KOMPARO 2016 pre 9. ročník. Priemerná úspešnosť
všetkých testovaných žiakov našej školy - 66,40%
Dni mestu – hudobno- tanečné číslo – Hudobná ulica so žiakmi – VI.B, VIII.B, C
11.04. – 12.04.2017 a 7.6.2017 – výtvarná hra – 5 zmyslov

V.A, V.D – p. uč. Blahovská,
so žiakmi III.A p. uč. Suľovská

14.06. – 17.06.2017 – Havličkobrodské športové hry – stolný tenis – 2 žiaci IX.A a 1 žiak IX.D triedy –
p. uč. Murgáč
18.10. – 25.10.2017 - sa uskutočnil jednorázový päťdňový plavecký kurz 6. roč. – zúčastnilo sa 70
žiakov, z toho kurz absolvovalo 66 žiakov. Vedúca kurzu – Mgr. Ž. Novotná, inštruktori – Mgr.
Murgáč, Mgr. Sliva, Mgr. Kopkašová, Mgr. Benko, PaedDr. Sopko, pedagogický dozor – Mgr.
Barabasová, Mgr. Fabianová
Pravidelne sa uskutočňujú rozhlasové relácie v školskom rozhlase podľa harmonogramu.
Pravidelné návštevy mestskej knižnice podľa ponuky a potrieb jednotlivých vyučujúcich,
vychovávateliek ŠKD.
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Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými
formami vyučovania ďakujeme.
V tomto školskom roku sme organizovali dvakrát zber papiera. Spolu sa nazbieralo v jeseni 16 252 kg
a pri jarnom 20 365 kg. Pri hodnotení tried rozhoduje množstvo papiera v kg na jedného žiaka.
Najlepšie výsledky sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Jeseň - najlepší jednotlivci v zbere papiera
I. stupeň
Sabina Mlynarčíková
Samuel Knaus
Alex Štrauch

II.A
II.C
II.B

II. stupeň
Klaudia Lapšanská
Jakub Sova
Maroš Sokolák

VII.B
V.A
VI.A

Vyhodnotenie tried podľa nazbieraných kilogramov papiera
I. stupeň
II. stupeň
II.C
1 923 kg
V.A
733 kg
II.B
1 748 kg
VII.B
853 kg
II.A
1 282 kg
VI.A
591 kg
Jar - najlepší jednotlivci v zbere papiera
I. stupeň
II. stupeň
Michal Petrík
II.B
Petra Vozárová
Eva Stoláriková
I.A
Klaudia Lapšanská
Martin Stolárik
III.B
Florián Geletka
II.C
Lujza Viežbová

VII.B
VII.B
IX.A

Vyhodnotenie tried podľa nazbieraných kilogramov papiera
I. stupeň
II. stupeň
II.B
3 270 kg
VII.B
1 015kg
III.B
1 463kg
V.B
627 kg
II.C
1 650 kg
721 kg
V.A
Popoludňajšiu činnosť v ŠK spestrili p. vychovávateľky návštevou filmových predstavení,
karnevalom v ŠKD, Mikulášskym posedením, Vianočnou besiedkou a inými aktivitami a súťažami,
ktoré boli veľmi dobre pripravené.
Z mnohých aktivít spomenieme napr. jesenné a jarné brigády, aktivity k Dňu Zeme, kvízy
o zdravej výžive, týždeň zdravého životného štýlu, šarkania show, tekvicové príšerky, malá
kaderníčka, malý staviteľ, stavby zo snehu, číta celé oddelenie, návšteva ZOO, DDI a pod. V rámci
spolupráce s MŠ pripravovali darčeky pre budúcich prvákov darčeky pre mamičky, pozdravy
vianočné, veľkonočné. Navštevovali podujatia organizované inštitúciami mesta .V rámci podpory
športových aktivít u detí ŠKD využívali ľadovú plochu Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi.
Výsledky školy:
Úspechom školy sú:
- dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky končiacich žiakov 9. ročníkov v Testovaní 9, čo svedčí
o kvalitnej práci pedagógov školy
- výsledky v predmetových olympiádach, postupových súťažiach, športových aktivitách a iných
súťažiach
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Úspechy žiakov školy:
Výsledky súťaží a olympiád
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili rôznych súťaží, v ktorých dosahovali pekné
úspechy. Tieto výsledky sú obsiahnuté v správach predmetových komisií. Uvádzame výraznejšie
výsledky z obvodného, okresného a krajského kola.
Matematická olympiáda
5.ročník
1.miesto
okresné kolo

Žofia Zekuciová (V.C)

p.uč. Mochnacká

6.ročník
3.miesto

okresné kolo

Jakub Novák (VI.A)

p.uč. Mochnacká

8. ročník
2. miesto
2. miesto

okresné kolo
okresné kolo

Matej Lauko (VIII.B)
Natália Ballová (VIII.D)

p.uč.Hatalová
p.uč. Hatalová

9. ročník
1. miesto
47. miesto
6. miesto
20. miesto

okresné kolo
krajské kolo
okresné kolo
krajské kolo

Andrea Betherová (IX.C)
Andrea Betherová (IX.C)
Natália Horbaľová (IX.B)
Natália Horbaľová (IX.B)

p.uč. Pollák
p.uč. Pollák
p.uč. Ruttkayová
p.uč. Ruttkayová

Pytagoriáda
3. miesto

okresné kolo

Damián Podracký (VI.C)

p.uč. Zeman

Hviezdoslavov Kubín
III. kategória- poézia
2. miesto
obvodné kolo

Nina Mokrišová (VII.C)

p. uč. Legátová

II. kategória – próza
1. miesto
obvodné kolo

Peter Zelený (VI.A)

p. uč. Petkáčová

Šaliansky Maťko
2. miesto
okresné kolo

Sarah Ogurčáková (V.A)

p. uč. Legátová

Všetkovedko
Žiaci I. stupňa ( Martin Špirka (II.A), Šimon Vereš (II.A), Dalibor Michalko (II.A), Eva Molitorisová (II.A),
Terézia Bajtošová (II.B), Adrián Hradiský (II.C), Ema Šefčíková (III.A), Vanessa Strcuľová (III.A), Samuel
Graus (III.A), Martin Stolárik (III.B), Natália Bobková (IV.B), Oliver Tirpák (IV.C), Júlia Erbanová (IV.A))
sa zúčastnili celoslovenskej súťaže.
Matematický klokan
Najúspešnejší žiaci školy z celoslovenskej súťaže sú Alexandra Lauková (II.A), Sabina Mlynarčíková
(II.A), Dávid Toporcer (III.A), Lucia Kašperová (IV.C).
Olympiáda anglického jazyka
Kategória 1A
1.miesto
okresné kolo
6.miesto
krajské kolo
školský rok 2016/2017
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Kategória 1B
2.miesto

okresné kolo

Lucia Petrová (IX.A)

p.uč. Veisenpacher

Shakespearov memoriál
3. miesto kat.1.-2.r.
mestské kolo
3. miesto kat.5.-6.r.
mestské kolo

Sabina Mlynarčíková (II.A)
Katherine Anna Kuzma (VI.B)

Technická olympiáda
Kategória B
1.miesto
okresné kolo

Ladislav Zekucia (VII.C)

p.uč. Špirka

Biologická olympiáda
Kategória E - zoológia
2.miesto
okresné kolo

Alex Molitoris (VII.A)

p.uč. Špirka

Kategória D
2.miesto

Nina Mokrišová (VII.C)

p.uč. Špirka

okresné kolo

Čo vieš o hviezdach
Kategória 7.- 9. roč.
3.miesto
okresné kolo
8.miesto
krajské kolo

Marek Macejko (VIII.D)
Marek Macejko (VIII.D)

p.uč. Kriegerová
p.uč. Kriegerová

Geografická olympiáda
3.miesto
okresné kolo
2.miesto
okresné kolo
6.miesto
krajské kolo

Adam Tekely (V.A)
Lucia Petrová (IX.A)
Lucia Petrová (IX.A)

p.uč. Murgáč
p.uč. Hojnošová
p.uč. Hojnošová

Športové súťaže – Atletika – beh 60m
MŠO
2. miesto obvodné kolo
2. miesto obvodné kolo

Oliver Široký (IV.B)
Daniela Černická (IV.B)

p. uč. Fabianová
p. uč. Fabianová

Športové súťaže – Atletika – 300m
MŠO
2. miesto obvodné kolo
2. miesto obvodné kolo

Natália Olejníková (IV.A)
Andrej Skasko (IV.C)

p. uč. Fabianová
p. uč. Fabianová

Športové súťaže – Atletika – hod kriketkou
MŠO
3. miesto obvodné kolo

Zuzana Tekelyová (IV.A)

p. uč. Fabianová

Športové súťaže – Bedminton
kat. I.stupeň 2. miesto obvodné kolo
2. miesto obvodné kolo
2. miesto obvodné kolo
1. miesto obvodné kolo
1. miesto obvodné kolo
1. miesto obvodné kolo

Daniela Černická (IV.B)
Alica Hricová (IV.B)
Zuzana Tekelyová (IV.A)
Tobias Čuchran (IV.B)
Martin Bartoš (IV.B)
Marko Kicko (IV.C)

p. uč. Uličná
p. uč. Uličná
p. uč. Uličná
p. uč. Uličná
p. uč. Uličná
p. uč. Uličná
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Športové súťaže - Cezpoľný beh
Družstvo žiačky
2.miesto
okresné kolo
2.miesto
okresné kolo
2.miesto
okresné kolo

Zoja Zimnikovalová (IX.B)
Vladimíra Kačírová (VIII.A)
Mária Becková (VII.C)

p. uč. Murgáč
p. uč. Murgáč
p. uč. Murgáč

Jednotlivci žiaci
2.miesto
okresné kolo

Daniel Volf (IX.D)

p. uč. Murgáč

Športové súťaže – Plavecká štafeta
2.miesto
okresné kolo
3.miesto
okresné kolo

Dominik Lešňovský (IX.B)
Ema Schlosserová (IX.A)

p. uč. Murgáč
p. uč. Novotná Ž.

Športové súťaže – Večerný beh mestom
2.miesto - kategória žiačky – Michaela Povecová (VII.B)
3.miesto - kategória žiačky – Lenka Hrebeňárová (V.B)
Športové súťaže – Malý futbal
družstvo mladšie žiačky
2. miesto
menovite:

Stolný tenis
kategória žiaci
menovite:

okresné kolo

p. uč. Novotná Ž.

Natália Ballová (VIII.D), Kristína Briestenská (VII.A), Kristína Cmorejová
(VIII.D), Laura Garneková (VIII.A), Erika Hroncová (VIII.C), Kristína Hrubiznová
(VII.C), Tamara Jančárová (VII.D), Timea Morongová (VIII.A), Daniela
Schmidtová (VII.D), Bibiána Smotrilová (VII.D), Nina Šmelková (VIII.D)
1. miesto

okresné kolo

p. uč. Murgáč

Filip Franko (VI.B), Miroslav Mrovčák (IX.A), Róbert Repko (IX.B), Marek Sopka
(IX.A)

Atletika
kategória žiaci
jednotlivci:

3.miesto

Marek Sopka (IX.A)

beh na 1000m

kategória žiačky

2. miesto

okresné kolo

p. uč. Novotná

menovite:

Sára Adamcová (IX.D), Anna Bajtošová (VIII.C), Natália Ballová (VIII.D), Natália
Kočišová (IX.B), Michaela Kotradyová (VIII.B), Zoja Zimnikovalová (IX.B), Ivana
Kalafutová (IX.C), Vladimíra Kačírová (VIII.A), Mária Becková (VII.C), Lea
Schneiderová (VII.B)

jednotlivci:

1.miesto
2.miesto
3.miesto

Sára Adamcová (IX.D)
Natália Ballová (VIII.D)
Zoja Zimnikovalová (IX.B)

1. miesto
1. miesto
1. miesto

okresné kolo
krajské kolo
celoslovenské kolo

Florbal
kategória žiačky

menovite:

školský rok 2016/2017

vrh guľou
skok do diaľky
skok do diaľky

p. uč. Sliva
p. uč. Sliva
p. uč. Sliva

Sára Adamcová (IX.D), Anna Bajtošová (VIII.C), Mária Becková (VII.C), Kristína
Cmorejová (VIII.D), Viktória Fabiánová (VIII.D), Sára Hanuščinová (IX.A),
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Miroslava Jančárová (VII.D), Tamara Jančárová (VII.D), Eliška Nováková (IX.B),
Bibiána Smotrilová (VII.D), Petra Vozárová (VII.B), Adriána Vranová (VII.B),
Kristína Pavlíková (VII.B)
kategória žiaci

2. miesto

menovite:

Jozef Dutko (VII.C), Matej Hanuščin (VII.B), Damián Jančár (VIII.C), Tomáš
Jančár (IX.C), René Kuda (VIII.C), Andrej Macejko (VII.D), Erik Malec (VII.A),
Martin Rerko (IX.D), Denis Širila (VII.B), Daniel Volf (IX.D)

Volejbal
kategória žiaci

menovite:

1. miesto
5.-8.miesto

okresné kolo

okresné kolo
krajské kolo

p. uč. Sliva

p. uč. Murgáč
p.uč. Murgáč

Samuel Fassinger (IX.D), Damián Jančár (VIII.C), Martin Kacvinský (IX.A),
Marek Sopka (IX.A), Martin Petrov (VIII.A), Daniel Volf (IX.D), Tomáš Jančár
(IX.C)

Gymnastický štvorboj
kategória žiačky
2. miesto

okresné kolo

p. uč.Novotná Ž.

menovite:

Natália Bobková (IV.B), Karin Hyrošová (V.A), Tímea Nováková (VI.A), Zuzana
Popreňáková (V.A), Zuzana Tekelyová (IV.A)

kategória žiaci

2. miesto

menovite:

Samuel Dobšinský (V.A), Matej Novotný (V.A), Maroš Sokolák (VI.A), Oliver
Sovela (V.A), Sergej Vastuško (V.A)

Basketbal
kategória žiačky
menovite:

2. miesto

okresné kolo

okresné kolo

p. uč. Novotná Ž.

p. uč.Murgáč

Sára Adamcová (IX.D), Kristína Briestenská (VII.A), Laura Garneková (VIII.A),
Sára Hanuščinová (IX.A), Viktória Hrušovská (IX.A), Tímea Jánošová (IX.A),
Nina Mokrišová (VII.C), Viktória Ontková (VIII.A), Tamara Rusňáková (VIII.A)

Žiaci ISCED 1 získali v Mestskej športovej olympiáde žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ
1. miesto - získali putovný pohár.
V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike
(školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2016 /2017 v rámci okresu Spišská Nová Ves
sa naša škola umiestnila na prvom mieste.
j.) projektová činnosť
V školskom roku 2016/ 201na škole prebieha projekt:
 Modernizácia vzdelávacieho procesu – Digitálne vzdelávanie
 COMDI – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických
javov v školskom prostredí
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 Digiškola
 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností
a práce s talentami

k.) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
Štátna školská inšpekcia vykonala tematickú inšpekciu v našej škole v dňoch 07.11.2016 –
10.11.2016. Predmetom školskej inšpekcie bolo získanie informácií, faktov a poznatkov o tom, akými
spôsobmi, prostriedkami a metódami práce dosiahli pedagogickí zamestnanci školy v minulom
školskom roku namerané veľmi dobré výsledky v testovaní žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vedomostí a zručností žiakov v oblasti finančnej
gramotnosti
Škola vytvorenými podmienkami pozitívne ovplyvňovala úroveň vedomostí a zručností žiakov v
oblasti finančnej gramotnosti. V testovaní žiakov 9. ročníka v školskom roku 2015/2016 dosiahla
vyššiu úspešnosť (SJL 69,1%, MAT 65,5%, FG 50,63%) ako bol dosiahnutý národný priemer žiakov
v teste (SJL 62,6%, MAT 52,8%, FG 50,63%), čo poukazovalo na efektívne realizovanie rozvíjania
čitateľskej a matematickej gramotnosti žiakov.
Závery:
Zabezpečenie priaznivých personálnych, materiálno-technických podmienok výchovy a vzdelávania,
vytvorenie vhodných podmienok pre rozvoj finančnej gramotnosti, čitateľskej a matematickej
gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese predmetov slovenský jazyk a matematika pozitívne
ovplyvňovali stav a úroveň vzdelávania žiakov v sledovanej oblasti finančnej gramotnosti.
l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Cieľom v tejto oblasti je
dostať uvedené vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám kvalitnej výučby,
estetického a bezpečného pracovného prostredia. Školu tvorí 6 objektov - pavilónov,
multifunkčné ihrisko, letná trieda – altánok.
Vyučujúci majú možnosť realizovať výchovno-vyučovací proces pre žiakov v 32 triedach, z
ktorých 2 sú zároveň odbornými učebňami - biológie a informatiky.
Škola má zriadené a využíva odborné učebne fyziky, chémie, multimediálnu učebňu,
počítačové učebne, učebňu cudzích jazykov, žiacku kuchynku a školské dielne. Učitelia aj
žiaci majú k dispozícii školskú knižnicu, ktorej knižný fond sa snažíme obnovovať.
Vybavenosť školy potrebnými pomôckami a didaktickou technikou je veľmi dobrá, nielen z
vlastných finančných prostriedkov, ale aj vďaka projektom, ktoré na škole prebiehali.
Interiér a exteriér školy sa stále modernizuje. Našou snahou je ho vhodne a esteticky
upravovať.
V priebehu roka sme realizovali nevyhnutné opravy a rekonštrukcie v priestoroch školy,
ktoré si vyžiadali nemalé finančné prostriedky. Podarilo sa nám:
- opraviť a vymaľovať poškodené steny vo všetkých pavilónoch,
- opraviť kanalizáciu v pavilóne B a vodovodné potrubie v šatniach telocvične,
- urobiť kompletnú výmenu podlahy v zborovni, multimediálnej učebni a v 1 triede
A pavilónu,
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-

-

doplniť učebne v A,B pavilóne novými skriňami na pomôcky,
do všetkých tried doplniť nastaviteľné lavice a stoličky na 26-28 žiakov,
nahradiť poškodené školské tabule a stojany v 3 triedach za pilónové,
vo všetkých miestnostiach, okrem E pavilónu, vymeniť svetelné zdroje za LED svietidla,
ktoré sú kvalitnejšie a úspornejšie.
Postupne uskutočňujeme výmenu a skvalitňovanie výpočtovej techniky na škole.
snažíme sa riešiť individuálne požiadavky kolegov pri zabezpečovaní notebookov,
vymeniť nefunkčné tlačiarne novými,
doplnenie a modernizácia internetového pripojenia,
personálny firewall pre bezpečnosť na internete,
nové komponenty pre modernizáciu LAN siete,
kompletný systém zálohovania PC - úsek administratívy a vedenia školy.

m.) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Škola dostala na školský rok 2016/2017 dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške:
1. normatívne určené finančné prostriedky:

na mzdy a poistné:
na prevádzku:

896 124 €
161 273 €

2. nenormatívne určené finančné prostriedky:
- na vzdelávacie poukazy:
18 529 €
- na asistenta učiteľa:
3 800 €
- na dopravu žiakov:
50 240 €
- na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 3 252,60 €
- za mimoriadne výsledky žiakov
1 000 €
- na 5% zvýšenie platov
1 670 €
Škola prijala príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu vo výške
6 848,- €.
Finančné prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávacie poukazy vo výške 18 529 € použila
na:
- odmeny vedúcim záujmového útvaru (610)
11 120 €
- poistné (620)
1 624 €
- odmeny pre externých vedúcich záujmového útvaru (637 027) 1 020 €
- tovary a služby (630)
4 765 €
Škola získala finančné prostriedky:
- príjmy
1 011,04 €
- sponzorské
5 438,77 €
Príjmy boli použité na nákup kníh a učebných pomôcok pre žiakov.
Škola dostala aj dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške
5 450,82 € na úhradu obedov v školskej jedálni a dotáciu na podporu výchovy k plneniu
školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 1 162 € na nákup
školských potrieb.
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n.) koncepčný zámer školy – cieľ, vyhodnotenie jeho plnenia
Pedagogická koncepcia
Prioritou školy je vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, tolerancie a národnej hrdosti,
pripraviť človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, človeka rozhľadeného,
vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, správať sa asertívne a empaticky. Výchova
človeka uvedomujúceho si zodpovednosť za svoje zdravie a za prostredie, v ktorom žije .
Hlavným cieľom bolo:
-

postupovať od odovzdávania encyklopedických vedomostí žiakov k rozvoju osobnosti a
schopnosti učiť sa,
od vyučovania k učeniu sa,
od pasivity k aktivite a samostatnosti,
od memorovania k tvorivosti,
od dôrazu na obsah vyučovania k dôrazu na celý proces vyučovania,
zdokonaľovať sa v analyzovaní pracovnej činnosti a dokázať vystihnúť a sformulovať správne
závery, východiská pre koncipovanie nových úloh, skupinových alebo individuálnych,
podpora podmienok na osvojovanie si metód individuálneho štúdia a využívania zdrojov
informácií v príprave na vyučovanie

Koncepcia ľudských zdrojov
-

vytvárať dobré personálne podmienky pre výučbu jazyka (materinského aj cudzieho),
prírodovedných aj ostatných predmetov,
vytvoriť podmienky pre kontinuálne vzdelávanie,
vytvárať prostredie pre rozvoj špecifikácie školy,
vedenie školy sa snaží vytvárať aj naďalej priaznivú klímu v pedagogickom kolektíve aj v
kolektíve nepedagogických zamestnancov školy.

o.) oblasti, v ktorých má škola isté rezervy
-

ponuka poskytovania vyučovania iného cudzieho jazyka ako anglický a nemecký jazyk, ruský
jazyk,
využitie vlastného ľudského potenciálu zamestnancov školy,
nedostatočné využívanie IKT v rámci vyučovania,
projektové aktivity

Návrhy na zlepšenie:
-

stimulácia ľudského potenciálu , zlepšenie motivačného systému,
využívanie IKT vo vyučovacom procese,
-vyhľadávanie a aktívne zapojenie sa do projektovej činnosti

Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky
Vedenie školy pri organizovaní učebnej činnosti žiakov aj pedagógov zabezpečuje vytváranie
dobrých psychohygienických podmienok na škole. Žiaci trávia celoročne veľké prestávky vo
vonkajších priestoroch školy (na školskom dvore, ihrisku, parku). Medzi jednotlivými pavilónmi školy
sme vytvorili oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov školy prostredníctvom projektovej činnosti.
Na škole individuálne pracujú so žiakmi odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovia, sociálny
pedagóg
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Voľnočasové aktivity školy
V školskom roku 2016/2017 škola poskytovala záujmové vzdelávanie žiakom v 36 záujmových
útvaroch - matematickom záujmovom útvare, záujmovom útvare pohybovom, záujmovom útvare
ZUMBA, astronomickom, Zvedavček, biologickom, turistickom, Výtvarný ateliér, Geocashing,
Bedminton, Florbal, Basketbal, Volejbal, stolný tenis a pod..
Škola poskytuje dostatočný priestor na rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov
prostredníctvom záujmového vzdelávania. Pedagogický kolektív zodpovedne pristupuje k výchove
a vzdelávaniu žiakov v mimovyučovacom čase prostredníctvom štátnej dotácie - vzdelávacie poukazy
ale aj bez finančnej motivácie.

Spolupráca školy
s rodičovskou základňou
Rada rodičov sa aktívne podieľa na všetkých aktivitách organizovaných na pôde školy. Z finančného
príspevku RZ, daru škole, 2% príjmu je možné zlepšiť výchovno-vzdelávací proces:
- odmeny na školské kolá súťaží,
- zakúpenie učebných pomôcok,
- knižné ocenenie žiakov za celoročnú reprezentáciu školy,
- príspevky na školské akcie
- preplácanie cestovných nákladov žiakom školy na súťaže
Každoročne rodičia spolupracujú so školou pri aktivitách organizovaných v priebehu školského roka
ako napr. Karneval, Deň Zeme, a pod.
s CPPP a ŠPPP
Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva, Špeciálnopedagogická poradňa v Spišskej Novej
Vsi a Súkromná špeciálnopedagogická poradňa v Harichovciach, Súkromné autistické centrum
ANDREAS Bratislava poskytovala žiakom školy celoročný servis, poradenstvo a odborné služby
a metodickú pomoc pedagógom školy.
s lekármi
Škola spolupracuje s Regionálnym úradom národného zdravia v Spišskej Novej Vsi .
s mestom
Škola spolupracovala počas celého školského roku s mestom Spišská Nová Ves. V rámci podujatia Deti
mestu sme sa zapojili do kultúrneho programu a výtvarnej súťaže „Moje mesto“. Zúčastnili sme sa
aktivít v rámci Dňa detí pod názvom „Mesto deťom“, organizovaných mestom Spišská Nová Ves
a CVČ v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho sa škola pravidelne zúčastňuje podujatí organizovaných
mestom a mestských inštitúcií napr. Večerný beh mestom, Spišské športové hry a pod.
s CVČ, Spišským osvetovým strediskom
Počas školského roka sme sa zúčastňovali akcií organizovaných CVČ a Spišským osvetovým
strediskom.
s Múzeom Spiša
Návšteva výstav pre žiakov školy.
so zoologickou záhradou
Organizovanie besied v rámci Dňa Zeme, návštevy a aktivity v zoologickej záhrade. Žiaci ISCED 1
zorganizovali zbierku a finančný príspevok zaslali na účet UNICEF.

V Spišskej Novej Vsi 29. 06. 2017
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................................................
PaedDr. Julian Sopko
riaditeľ školy
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