
Základná škola Plešivec, Gemerská 1, 049 11 Plešivec 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy a školského 

klubu detí za školský rok 2014/2015 

 

 

A) Základné identifikačné údaje 

 

Základná škola 

Gemerská 1 

049 11  Plešivec 

 

tel.: 058/7921381, 058/7885011 

web stránka: www.zsplesivec.edu.sk 

e-mail: skola@zsplesivec.edu.sk 

 

Zriaďovateľ: Obec Plešivec, 

                      Československej armády 1, 

                      049 11  Plešivec 

 

Riaditeľ školy: PaedDr. Jozef Mikuš 

Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Zuzana Krokovaiová 

 

 

     Samosprávnym orgánom školy je podľa zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rada školy. Vzhľadom na počet 

zamestnancov školy je utvorená jedenásťčlenná rada školy. Rada školy úzko spolupracuje 

s vedením školy a zasadá štvrťročne. Do rady školy boli zvolení a menovaní nasledujúci členovia:  

1. Mgr. Katarína Patakyová, zástupca pedagogických zamestnancov, 

2. Mgr. Mária Polláková Koháriová, zástupca pedagogických zamestnancov, 

3. Rita Derjánová, zástupca nepedagogických zamestnancov, 

4. Miroslav Roškovič , zástupca rodičov, 

5. Erika Krnáčová, zástupca rodičov, 

6. Erika Bekeová, zástupca rodičov, 

7. Ing. Tibor Cingel, zástupca rodičov, 

8. Mgr. Ondrej Skokan, zástupca zriaďovateľa, 

9. MUDr. Andrej Varga, zástupca zriaďovateľa, 

10. Ing. Jana Genčiová, zástupca zriaďovateľa, 

11. Mgr. Gejza Máté, zástupca zriaďovateľa. 

 

 

     Pri škole pracuje Združenie rodičov, vo vedení ktorého stojí sedemčlenný výbor v nasledujúcom 

zložení: 

1. Martina Kováčová, predseda,  

2. Lucia Cirbusová, pokladník, 

3. Rita Derjánová, 

4. Zuzana Leskovianska, 

5. Ing. Ján Kotlarčík, 

6. Miroslava Skokanová, 

7. Mgr. Erika Mičinská. 

mailto:skola@zsplesivec.edu.sk


B) Počet žiakov školy 

 

     Ku dňu 15. septembra 2014: 273, z toho 9 začlenených. 

 

I. stupeň (ISCED I): 

Trieda  Počet žiakov        Počet začlenených žiakov 

 I.A 16  

 I.B 16      

Spolu  za1. ročník 32                                                            

 II.A 17 

 II.B 17                                       

Spolu za 2. ročník 34 

 III.A 21 1 

Spolu za 3. ročník 21   

 IV.A 21                                       2  

Spolu za 4. ročník 21 

Spolu I. stupeň (ISCED II): 108 žiakov, z toho 3 začlenení. 

 

II. stupeň (ISCED I): 

Trieda  Počet žiakov        Počet začlenených žiakov 

 V.A 18 1 

 V.B 18 1  

Spolu za 5. ročník 36 

 VI.A 28 1  

Spolu za 6. ročník 28 

 VII.A 16 1  

 VII.B 16   

Spolu za 7. ročník 29 

 VIII.A 17 1 

 VIII.B 17 1  

Spolu za 8. ročník 34 

 IX.A 18   

 IX.B 17   

Spolu za 9. ročník 35 

Spolu II. stupeň (ISCED II): 165 žiakov, z toho 6  začlenených. 

 

Školský klub detí: 

Oddelenie           Počet žiakov 

   I. oddelenie             25 

   II. oddelenie            25 

   III. oddelenie 25 

Spolu: 75 žiakov 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ku dňu 31. augusta 2014:  270, z toho 9  začlenených. 

 

I. stupeň (ISCED I): 

Trieda  Počet žiakov        Počet začlenených žiakov 

 I.A 16 

 I.B 16      

Spolu  za1. ročník 32                                                            

 II.A 17 

 II.B 18 

Spolu za 2. ročník 34 

 III.A 20 1 

Spolu za 3. ročník 21   

 IV.A 21 2   

Spolu za 4. ročník 21 

Spolu I. stupeň (ISCED II): 108 žiakov, z toho 3 začlenení. 

 

II. stupeň (ISCED I): 

Trieda  Počet žiakov        Počet začlenených žiakov 

 V.A 18 1 

 V.B 18 1  

Spolu za 5. ročník 36 

 VI.A 28 1  

Spolu za 6. ročník 28 

 VII.A 16 1  

 VII.B 15   

Spolu za 7. ročník 29 

 VIII.A 16 1 

 VIII.B 17 1  

Spolu za 8. ročník 34 

 IX.A 18   

 IX.B 16   

Spolu za 9. ročník 35 

Spolu II. stupeň (ISCED II): 162 žiakov, z toho  6 začlenených. 

 

 

Školský klub detí: 

Oddelenie           Počet žiakov 

   I. oddelenie              25 

   II. oddelenie            25 

   III. oddelenie  25 

Spolu: 75 žiakov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Zápis detí do 1. ročníka 

 

     V zápisnom termíne od 15. januára do 15. februára 2015 sa zapísalo do 1. ročníka našej školy  

23 budúcich žiakov. Z tohto počtu riaditeľstvo školy vydalo pre 7 detí rozhodnutie o odklade 

školskej dochádzky na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne a žiadostí 

rodičov. 

 

 

D) Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach, umiestnenie končiacich žiakov na                    

stredné školy 

  

Počet končiacich žiakov v 9. ročníku: 35, z toho 2 neumiestnení. 

Počet končiacich žiakov v nižšom ročníku: 1, z toho 1 neumiestnení.  

Počet prijatých žiakov na strednú školu: 36 

 

Tabuľkový prehľad o rozmiestnení žiakov školy na stredné školy ku 30.6.2014: 

 

Stredná škola Počet žiakov Z toho dievčat 

Gymnázium Rožňava 5 3 

SZŠ Kukučínova Košice 1 0 

SOŠ obchodu a služieb Rožňava 10 6 

SOŠ lesnícka Prešov 1 0 

SOŠ technická Rožňava 8 1 

SZŠ-EKI Rožňava 4 1 

SPŠ elektrotechnická Košice 1 0 

Súkromná pedagogická škola Košice 1 1 

Bilingválne gymnázium Poprad 1 0 

Súkromné gymnázium Košice 1 0 

SOŠ technická Bratislava 1 0 

Žiaci spolu na stredné školy 34 12 

Neumiestnení žiaci 2 2 

Žiaci končiaci v nižšom ročníku 1 0 

Osemročné gymnázium Rožňava 2 1 

Žiaci končiaci v ZŠ Plešivec spolu 39 15 

 

 

 

 



E) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

 Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu: 

         prospelo: 259 žiakov, 

         neprospelo: 11  žiakov, 

         neklasifikovaní: 0 žiakov. 

         počet žiakov so samými jednotkami na druhom stupni: 15 

 

 Vymeškané hodiny: 

  počet vymeškaných hodín ospravedlnených za školský rok:  29123 (107,86 na žiaka) 

  počet vymeškaných hodín neospravedlnených za školský rok: 1617 (5,99 na žiaka) 

 

 Výchovné opatrenia (počas celého školského roku): 

  pochvaly riaditeľom školy: 81 

  pokarhania riaditeľom školy: 13 

  znížená známka zo správania na 2. stupeň: 3 

  znížená známka zo správania na 3. stupeň: 7 

  znížená známka zo správania na 4. stupeň: 0 

 

 Priemerný prospech žiakov z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 

 

ISCED 1 

 

 1. ročník 2.ročník 3. ročník 4.ročník 

Správanie 1,07 1,03 1 1 

SJL 1,82 1,97 2,5 2,48 

ANJ X X 2,45 2,52 

MAT 1,79 1,80 2,5 2,33 

INV 1,35 1,31 1,6 1,52 

PDA 1,35 1,89 2,2 2,33 

VLA X 1,77 2,2 2,29 

PVC X 1,34 X 1 

HUV 1,07 1,12 1,25 1 

VYV 1,07 1,23 1 1,1 

TEV 1 1,12 1,35 1,33 

 

 

ISCED 2 

 

 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Správanie 1,06 1,04 1,19 1,12 1,19 

SJL 3,06 2,82 3,39 3,01 3,02 

NEJ X 2,19 2,64 2,68 2,9 

ANJ 2,62 2,52 2,83 2,65 2,96 

MAT 2,81 2,68 3,13 3,13 2,98 

INF 1,78 1,5 2,63 1,65 1,63 

FYZ X 2,18 2,78 3,01 2,87 

CHEM X X X 2,52 2,28 

BIO 2,06 1,86 2,8 2,19 2,83 



DEJ 2,62 2,36 2,35 2,55 3,04 

GEG 2,64 2,36 2,78 3,26 2,53 

OBN 2,61 2,32 2,65 2,83 2,87 

TECH X X 1,19 1 X 

HUV 1,59 1,43 1,19 X X 

VYV 1,36 1,14 1,33 X X 

VUM X X X 1,6 1,42 

TEV 1,2 1,18 1,44 1,09 1,18 

 

 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovanie 9 - 2015 

V oboch predmetoch dosiahli žiaci školy slabšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer 

v Testovaní 9 - 2015. 

         

        Slovenský jazyk a literatúra:      

        Priemerná percentuálna úspešnosť školy:  50,38 % 

        Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:    62,58 % 

  

        Matematika 

        Priemerná percentuálna úspešnosť školy:              45,15 % 

        Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:     52,68 %  

 

 

F) Počet zamestnancov školy 

 

Počet pedagogických zamestnancov (spolu 22):  učitelia 1. stupňa - 6 

učitelia 2. stupňa - 12 

vychovávatelia - 3 

asistent učiteľa – 1 

 

Počet nepedagogických zamestnancov (spolu 7): administratíva – 2 

školník – 1 

       správca areálu – 1 

                     upratovačky - 3 

 

 

G) Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov, údaje o vekovom zložení 

pedagógov 

 

     Počet pedagogických zamestnancov spolu 22 z toho, z toho 1 PZ absolvoval v období od 9/2014 

do 1/2015 adaptačné vzdelávanie, ďalších 9 PZ bolo zaradených do kariérového stupňa samostatný 

PZ, do kariérového stupňa PZ s 1. atestáciou bolo zaradených 5 PZ a do kariérového stupňa s 2. 

atestáciou 5. 2 PZ si doplňujú kvalifikačnú požiadavku pedagogickým štúdiom. V škole pôsobí 1 

asistent učiteľa pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a v ŠKD pôsobia 3 

vychovávateľky (z toho 1 len na čiastočný úväzok). 

 

 

 

 

 



 
Údaje o kvalifikovanosti, odbornosti pedagogických zamestnancov a dĺžka 

pedagogickej praxe   

    

    

P.č. Meno pedag.pracovníka Ukončené vzdelanie Odbor 

Dĺžka pedag. 

praxe 

1. Mgr. Sylvia Korintušová PF  v Nitre 1.- 4.roč., NEJ 12   

2. Mgr. Iveta Badinová PF v Komárne SJL - NEJ 13  

3. Mgr. Mária Polláková PF v Prešove 1.- 4.roč.  14   

4. RNDr. Zdena Örvösová UPJŠ v Košiciach Pr.F MAT - FYZ 14   

5. Mgr. Valéria Gyömbérová    UMB PF v Banskej Bystrici 1.- 4. roč. 32   

6. Mgr. Judita Struhárová UMB PF v Banskej Bystrici 1.- 4. roč. 10   

7. Mgr. Katarína Patakyová PF v Banskej Bystrici 1.- 4.roč. 23   

8. Marta Boldišová SPŠ v Lučenci vychovávateľstvo 27   

9. Mgr. Judita Volčková UMB PF v Banskej Bystrici  1.- 4.roč. 28   

10. PaedDr. Jozef Mikuš FTVŠ UK v Bratislave TEV - BIO 16   

11. Mgr. Lenka Podobová PF v Prešove SJL - ESV 7   

12. Mgr. Lenka Molnárová UMB FPVM v Banskej Bystrici Politológia 1   

13. Anna Laliková              SPŠ Levoča vychovávateľstvo 34   

14. Ing. Jana Chanasová     SPU Nitra FKIZ  BIO 13   

15. Mgr. Iveta Makkaiová UKF Nitra PF   SJL - OBV 27   

16. Mgr. Eva Podobová UMB PF v Banskej Bystrici MAT - CHEM 34   

17. Mgr. Renáta Pástorová UK FF v Bratislave SJL – ANJ - história 9   

18. Mgr. Zuzana Krokovaiová UPJŠ Košice PF Nitra MAT - ZT 26   

19. Mgr. Ondrej Skokan UPJŠ v Košiciach PrF  MAT - FYZ 8   

20. Mgr. Klaudia Proschingerová FHPV PU v Prešove TEV 12   

21. Mgr. Katarína Koreňová PF TU v Trnave INF 0   

22. 

Asistent učiteľa: 

Bc. Vladimír Polyák PU v Prešove PF 

Predškolská a elemen- 

tárna pedagogika 9  

 

 

Kvalifikovanosť vyučovania jednotlivých predmetov, odbornosť vyučovania vyjadrená v %. 

 

 

I. stupeň 

 SJL VLA MAT PDA PVC VYV HUV TEV ETV INV ANJ 

Odborne 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Neodborne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

II. stupeň 

 SJL NEJ ANJ DEJ GEG OBN MAT FYZ CHEM BIO SEE 

Odborne 100 90,9 38,2 0 100 100 100 100 100 37,5 0 

Neodborne 0 9,1 61,8 100 0 0 0 0 0 62,5 100 



 TECH VYV HUV VUM TEV ETV INF     

Odborne 0 40 40 100 100 0 100     

Neodborne 100 60 60 0 0 100 0     

 

 

H) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

11 PZ absolvovali kontinuálne vzdelávanie v nasledujúcich smeroch: 

 Adaptačné vzdelávanie – 1 PZ (Mgr. K. Koreňová) 

 Aktualizačné vzdelávanie –  3 PZ (Mgr. L. Podobová, RNDr. Z. Örvösová, Mgr. K. 

Proschingerová) 

 Špecializačné vzdelávanie - 1 PZ (Mgr. E. Podobová) 

 Inovačné vzdelávanie - 5 PZ (Mgr. R. Pástorová, Mgr. V. Gyömbérová, Mgr. J. Volčková, 

M. Boldišová, A. Laliková) 

 Kvalifikačné vzdelávanie – 2 PZ (Ing. J. Chanasová, Mgr. L. Molnárová) 

 Funkčné inovačné vzdelávanie - 0 PZ 

 Rigorózne pokračovanie – 1 PZ (PhDr. I. Badinová) 

Všetci pedagogickí zamestnanci ukončili vyššie uvedené priebežné vzdelávania a získali certifikát, 

alebo v ňom ešte aktívne pokračujú. 

 

Uznané kredity pedagogických zamestnancov v školskom roku 2014/2015 (ku 31.8.2015) 

 

P.č Titul, meno 

a priezvisko 

pedagogického 

zamestnanca 

Aktivita alebo program kontinuálneho 

vzdelávania 

Počet 

uznaných 

kreditov 

Spolu 

uznaných 

kreditov 

1. PaedDr. Jozef 

Mikuš 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

15 

15 

35 

65 

2. Mgr. Zuzana 

Krokovaiová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

15 

15 

35 

65 

3. Mgr. Iveta 

Badinová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

15 

15 

30 

4. Marta Boldišová Postavenie školského klubu detí v systéme 

výchovy mimo vyučovania 

Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove 

mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 

21 

 

10 

31 

5. Mgr. Valéria 

Gyömbérová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

15 

15 

30 

6. Ing. Jana 

Chanasová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Koordinátor drogovej prevencie 

15 

15 

39 

69 

7. Mgr. Iveta 

Makkaiová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

15 

15 

30 

8. Anna Laliková Postavenie školského klubu detí v systéme 

výchovy mimo vyučovania 

Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove 

mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 

21 

 

10 

31 

9. RNDr. Zdena 

Örvösová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

15 

15 

80 



Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 

35 

15 

10. Mgr. Katarína 

Patakyová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

15 

15 

35 

65 

11. Mgr. Renáta 

Pástorová 

Szappanosová 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Medzinárodné priateľstvá cez internet 

15 

8 

23 

12. Mgr. Eva 

Podobová 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 

 

35 

13. Mgr. Lenka 

Podobová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 

15 

15 

15 

45 

14. Mgr. Mária 

Polláková 

Koháriová 

Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. 

stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie 

CJ 

169 169 

15. Mgr. Klaudia 

Proschingerová 

Snoubordingový inštruktorský kurz 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti 

využívania informačno-komunikačných 

technológií pre začiatočníkov 

Asertívne zvládanie náročných komunikačných 

situácií v práci učiteľa 

Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci 

učiteľa 

Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie 

stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 

10 

15 

15 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

15 

95 

16. Mgr. Ondrej 

Skokan 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

15 

15 

30 

17. 

 

 

Mgr. Judita 

Struhárová 

Interaktívna komunikácia vo výučbe 

Kompetentnosť v interaktívnych technológiách 

Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 

15 

15 

35 

65 

 

2 PZ vykonáva funkciu okresného metodického vedúceho pod gesciou ŠÚ v Rožňave: 

 Mgr. E. Podobová – okresný metodik predmetu Chémia, 

 PhDr. I. Badinová – okresný metodik predmetu NEJ. 

 

15 PZ absolvovalo jednorazové podujatia organizované Školským úradom v Rožňave. 

 Okresné MZ a PK jednotlivých predmetov, riaditelia škôl, zástupcovia riaditeľov škôl, 

učitelia  ISCED I podľa ročníkov osobitne, učitelia ISCED II (matematika, fyzika, chémia, biológia,  

geografia, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, telesná výchova, etická výchova), výchovní poradcovia, ŠKD a jednotliví koordinátori. 

 

     Všetci PZ sú zaradení do metodických združení a predmetových komisií v škole a tiež do 

okresných metodických združení. Na škole pracujú nasledovné MZ a PK:   

 Metodické združenie pre 1.-4. ročník a ŠKD, vedúc MZ: Mgr. K. Patakyová 

 Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov, vedúca PK: Mgr. I. Makkaiová 

 Predmetová komisia prírodovedných predmetov, vedúca PK: RNDr. Z. Örvösová 



 Predmetová komisia výchovných predmetov, vedúca PK: Mgr. K. Proschingerová 

 

Na škole sú vymenovaní koordinátori pre nasledovné špecializované činnosti: 

 Koordinátor informatizácie: Mgr. K. Koreňová 

 Koordinátor prevencie a sociálno-patologických javov: Ing. J. Chanasová 

 Koordinátor environmentálnej výchovy: Ing. J. Chanasová 

 Koordinátor pre výchovu ku ľudským právam: Mgr. I. Makkaiová 

 Koordinátor pre prácu Školského parlamentu: Mgr. I. Makkaiová 

 Koordinátor pre výchovu ku manželstvu a rodičovstvu: PhDr. I. Badinová 

 Koordinátor pre prácu so žiakmi so sociálne znevýhodneného prostredia: Bc. V. Polyak 

 Koordinátor pre ŠkVP ISCED I: Mgr. K. Patakyová 

 Koordinátor pre ŠkVP ISCED II: Mgr. Z. Krokovaiová 

 

 

I) Aktivity školy a prezentácia školy na verejnosti 

 

 Aktivity školy: 

P.č. Aktivita Dátum Realizoval 

1. Beseda so žiakmi 1. stupňa na tému „Tolerancia“. 16.9. Mgr. Gyömbérová 

2. Edukačné stretnutie žiakov 1. stupňa s RÚVZ na tému 

„Dentálna hygiena detí“. 

22.9. Mgr. Volčková 

3. Fotografovanie žiakov na portréty. 26.9. ZRŠ 

4. Súťaž mladých záchranárov na SČK v Rožňave. 29.9. Mgr. Korintušová 

5. Školská výstavu "Plody jesene". 1.10. triedni učitelia 

6. Celoškolské stretnutie rodičov s vedením školy a s PZ. 2.10. ZRŠ 

7. Okresné kolo v cezpoľnom behu. 30.9. Mgr. Proschingerová 

8. Divadelné predstavenie divadla ACTORES v KD Plešivec. 8.10. ZRŠ 

9. Slávnostné vyhodnotenie programu „Zelená škola“  

a prevzatie vlajky a certifikátu v Bratislave. 

8.10. Ing. Chanasová 

10. Súťaž v prednese slovenskej rozprávky "Zlatá podkova, zlaté 

pero, zlatý vlas". 

8.10. Mgr. L. Podobová 

11. Didaktické hry pre l. stupeň. 10.10. triedni učitelia 

12. Účelové cvičenie pre 2. stupeň. 10.10. triedni učitelia 

13. Program pre dôchodcov ku „Mesiacu úcty ku starším“. 10.10. Mgr. Polláková 

14. Regionálna environmentálna akcia v Slovenskom krase. 10.10. Mgr. Skokan 

15. Projekt „Hygiena TEV“ v spolupráci s RÚVZ. 14.10. Mgr. Proschingerová 

16. Remeselnícke aktivity v Galérii mesta Rožňava. 14.10. Mgr. Patakyová 

17. V rámci programu "Vlakom do múzeí a galérií" návšteva 

Letiska  Košice. 

14.10. ZRŠ 

18. Svetový deň zdravej výživy – aktivity pre žiakov a príprava 

zdravých jedál. 

17.10. Ing. Chanasová 

19. V rámci programu "Vlakom do múzeí a galérií" návšteva 

technického múzea  Košiciach. 

21.10. Mgr. E. Podobová 

20. V rámci programu "Vlakom do múzeí a galérií" návšteva 

Technického múzea v  Košiciach. 

22.10. RNDr. Z. Örvösová 

21. Aktivita pre žiakov ŠKD so zameraním na dopravnú 

výchovu "Jazda zručnosti". 

24.10. Mgr. Proschingerová 

22. "Zelená škola" - slávnostné vyhodnotenie v Košiciach. 10.10. Ing. Chanasová 

23. "Burza informácií" v spolupráci s ÚPSVaR RV. 28.10. Mgr. E. Podobová 



24. Halowenská diskotéka pre žiakov 2. stupňa. 28.10. Mgr. Makkaiová 

25. Veľký futbal žiakov ZŠ – OK. 4.11. Mgr. Proschingerová 

26. Realizácia prípravného testovanie žiakov 8. a 9. ročníka zo 

SJL a MAT "KOMPARO 2013". 

6.11. ZRŠ 

27. Rovesnícke vzdelávanie pre deti z MŠ. 7.11. Ing. Chanasová 

28. Edukačný program na tému „Ľudské práva“ (2. ročník). 11.11. Mgr. Makkaiová 

29. Spomienkový akt pri pamätnej tabuly Francisciho, 

Bakulinyiho a Daxnera pred budovou OÚ Plešivec. 

14.11. Mgr. E. Podobová 

30. Športové aktivity v rámci "Európskeho týždňa boja proti 

drogám". 

18.-

20.11. 

Ing. Chanasová 

31. Streľba zo vzduchovej pušky – OK. 20.11. Mgr. Proschingerová 

32. Projektový deň č. 1: „Financie a my“. 21.11. všetci PZ 

33. Plavecký výcvikový kurz. 24.-

28.11. 

Mgr. Proschingerová 

34. Beseda s tematikou ľudských práv. 28.11. Mgr. Makkaiová 

35. Výtvarná súťaž „Ukáž svoj talent“. 28.11. Mgr. Volčková 

36. Príprava predmetov a výkresov s vianočnou tematikou v 

rámci záujmových útvarov. 

28.11. vedúci ZÚ 

37. Prezentácia prác žiakov na nástenných tabuliach v triedach 

aj na chodbách s témami Zima a Vianoce. 

2.12. triedni učitelia 

38. Deň otvorených dverí 3.12. všetci PZ 

39. Realizácia "Mikuláš prichádza" v spolupráci s rodičovskou 

radou. 

5.12. výbor rodičovskej 

rady 

40. Zimné aranžovanie pre žiakov 2. stupňa. 9.12. Ing. Chanasová 

41. Spoločné večerné cvičenie s rodičmi „Cvičí celá rodina“. 9.12. Mgr. Proschingerová 

42. Školské kolo olympiády z anglického jazyka. 10.12. Mgr. Pástorová 

43. Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. 10.12. Mgr. Badinová 

44. Školské kolo súťaže v prednese „Šaliansky Maťko“. 15.12. Mgr. Patakyová 

45. Hlavná skúška programu na Vianočnú estrádu. 16.12. ZRŠ, všetci PZ 

46. Vianočná estráda (9.30 hod., 14.30 hod.) 18.12. ZRŠ, všetci PZ 

47. Školský koncert pre žiakov so SZP. 19.12. Bc. Polyák 

48. Olympiáda z nemeckého jazyka - OK. 13.1. Mgr. Badinová 

49. Olympiáda z anglického jazyka - OK. 14.1. Mgr. Pástorová 

50. Otvorená hodina pre deti z MŠ. 16.1. Mgr. Struhárová 

51. Olympiáda z matematiky - OK. 21.1. ZRŠ 

52. zahájenie projektu v spolupráci s PZ „Správaj sa normálne“. 22.1. Mgr. Makkaiová 

53. Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. 23.1. ZRŠ 

54. Korčuliarsky výcvikový kurz 1. deň. 28.1. Mgr. Proschingerová 

55. Beseda so psychológom na tému „Voľba povolania“. 29.1. Mgr. E. Podobová 

56. Okresné kolo v prednese prózy Šaliansky Maťko. 29.1. Mgr. Patakyová 

57. Korčuliarsky výcvikový kurz 2. deň. 4.2. Mgr. Proschingerová 

58. Školský karneval pre žiakov 1. stupňa. 5.2. TU 1. stupňa a ŠKD 

59. Valentínska pošta. 9.-13.2. Mgr. Makkaiová 

60. Lyžiarsky výcvikový kurz. 9.-13.2. Mgr. Proschingerová 

61. Zábavné popoludnie na snehu pre žiakov 2. stupňa. 13.2. RNDr. Orvosová 

62. Kelnerova Poloma – recitačná súťaž. 19.2. Mgr. L. Podobová 

63. Výchovný koncert „Fontána pre Zuzanu“. 3.3. ZRŠ 

64. Basketbal žiakov – OK. 3.3. Mgr. Proschingerová 

65. Streľba zo vzduchovej pušky – KK. 4.3. Mgr. Proschingerová 



66. Návšteva okresnej knižnice v Rožňave. 6.3. Mgr. L. Podobová 

67. Výstavka „Naša botanická záhrada“. 6.3. Ing. Chanasová 

68. Stretnutie zástupcov Zelenej školy. 10.3. Ing. Chanasová 

69. Výstavka z projektových prác vo vestibule školy. 13.3. Mgr. Pástorová 

70. Okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. 16.-

17.3. 

ZRŠ 

71. Školská matematická súťaž. 19.3. RNDr. Örvösová 

72. Noc v škole I. 19.3. Mgr. Badinová 

73. Sledovanie čiastočného zatmenia slnka. 20.3. Mgr. Skokan 

74. Týždeň športu na škole. 23.-

27.3. 

Mgr. Proschingerová 

75. Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy 

"Hviezdoslavov Kubín 2015". 

24.3.  Mgr. Makkaiová 

76. Oslavy "Dňa učiteľov" pri OÚ Plešivec. 26.3. Všetci PZ 

77. Deň narcisov. 27.3. Mgr. Korintušová 

78. Jarné úpravy na chodníku "Chodník sovy Krasky". 30.3. Ing. Chanasová 

Mgr. Gyömbérová 

79. Program a aktivity pre žiakov školy v rámci akcie "Marec 

mesiac kníh". 

31.3. Mgr. Makkaiová 

Mgr. L. Podobová 

80. Otvorenie kútika Zelenej školy vo vestibule školy. 31.3. Ing. Chanasová 

81. Medzinárodný deň Rómov - aktivity. 8.4. Bc. Polyák 

82. Environmentálna akcia mikroregiónu Domica. 10.4. Mgr. E. Podobová 

83. Požiarna ochrana v lese - beseda. 10.4. Mgr. Gyömbérová 

84. Veľký futbal žiakov ZŠ – KK. 16.4. Mgr. Proschingerová 

85. Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy 

"Hviezdoslavov Kubín". 

16.4. Mgr. L. Podobová 

Mgr. Patakyová 

86. Noc v škole II. 16.4. Mgr. Badinová 

87. Spevácka súťaž ľudových a rómskych piesní. 23.4. Bc. Polyák 

88. Florbal žiakov – OK. 23.4. Mgr. Proschingerová 

89. Florbal žiačok – OK. 24.4. Mgr. Proschingerová 

90. Aktivity ku Dňu Zeme v spolupráci so zriaďovateľom. 24.4. Ing. Chanasová 

91. Environmentálna akcia „Čistenie okolia rieky Slanej“. 24.4. Mgr. Skokan 

92. Metodický poldeň „Inovované ŠVP“. 29.4. RŠ 

93. Projektový deň č. 2: „Dopravná výchova“. 30.4. všetci PZ 

94. Celoslovenská súťaž na tému „Ľudské práva“. 30.4. Mgr. Makkaiová 

95. Jarné brigády triednych kolektívov 2. stupňa. 30.4. triedni učitelia 

96. Minifutbal žiakov a žiačok - OK. 5.5. Mgr. Proschingerová 

97. Vybíjaná žiačok – OK. 6.5. Mgr. Proschingerová 

98. Exkurzno-poznávací zájazd PZ do Bratislavy. 7.5. RŠ 

99. Fotografovanie triednych kolektívov. 12.5. triedni učitelia 

100. Deň matiek. 14.5. Mgr. Patakyová 

101. Deň matiek v anglickom jazyku. 14.5. Mgr. Polláková 

102. Vybíjaná žiačok – KK. 15.5. Mgr. Proschingerová 

103. Malý futbal mladších žiakov – OK. 18.5. Mgr. Proschingerová 

104. Aktivita na tému ľudských práv "Všetci sme si rovní, ale nie 

rovnakí". 

20.5. Mgr. Makkaiová 

105. Súťaž mladých záchranárov CO – OK. 20.5. Mgr. Proschingerová 

106. Malý futbal starších žiakov - OK. 22.5. Mgr. Proschingerová 

107. Botanikiáda – KK. 27.5. Ing. Chanasová 



108. Okresná riaditeľská porada. 27.5. RŠ 

109. Dejepisno-miestopisná súťaž „Pro-patria“. 29.5. Mgr. L. Podobová 

110. Zber papiera. 29.5. RŠ 

111. Deň otvorených dverí vo VÚ v Rožňave. 29.5. Mgr. Gyömbérová 

112. Výtvarná súťaž „Ja milujem šport“. 29.5. Mgr. Volčková 

113. Deň detí. 1.6. triedni učitelia 

114. Atletika starších žiakov a žiačok – OK. 2.6. Mgr. Proschingerová 

115. Deň športu. 3.6. Mgr. Proschingerová 

116. Dejepisno-miestopisná súťaž „Pro-patria“ – finálové kolo. 5.6. Mgr. E. Podobová 

117. Rómsky festival piesní a tancov v Brzotíne. 5.6. Bc. Polyák 

118. Program "Čo sa hýbe, to je živé" ( v Rožňave). 10.6. RNDr. Örvösová 

119. Výchovno-vzdelávacie predpoludnie so sokoliarmi. 18.6. ZRŠ 

120. Súťaž „Talentmánia“. 19.6. Bc. Polyák 

121. Dni obce Plešivec. 20.6. RŠ 

122. Didaktické hry pre l. stupeň. 22.6. triedni učitelia 

123. Účelové cvičenie pre 2. stupeň. 22.6. triedni učitelia 

124. Prezentácia letného anglického tábora. 23.6. ZRŠ 

125. Slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád 

a vyhlásenie „Školy roku“ v CVČ Rožňava. 

24.6. Mgr. E. Podobová 

126. Koncoročné výlety triednych kolektívov. 23.-

24.6. 

triedni učitelia 

127. Záverečný ples Tanečného kurzu žiakov 9.ročníka. 27.6. RŠ 

128. Slávnostná rozlúčka so žiakmi 9. ročníka. 29.6. ZRŠ 

 

 

Prezentácia školy na verejnosti: 

 Vianočná estráda 

 Rôzne vystúpenia pre mládež, pre občanov obce, aj pre dôchodcov 

 Remeselné výstavky organizované obcou 

 Dni obce 

 Školský časopis „MY“ 

 web stránka školy 

 Vystúpenia pre dôchodcov 

 Vystúpenia v obecnom rozhlase 

 Informačné nástenky v obci 

 Aktivity pre deti MŠ 

 

 

J) Zapojenie školy do projektov 

 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno –vzdelávacie predmety - sada 

technického vybavenia - interaktívna tabuľa, notebook, reproduktory, dataprojektor.  (ÚIPŠ) 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania – E-TEST, 

(NÚCEM). 

 Program digitalizácie vzdelávania – digipédia  /Planéta vedomostí/.  (MŠVVaŠ SR) 

 Komplexný poradenský systém a prevencia ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 

školskom prostredí – Výskumný ústav detskej psychológie Bratislava – školenia a semináre 

pre VP a náučná literatúra pre pedagogickým zamestnancov. 



 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DIGIŠKOLA, MŠVVaŠ SR 

(gestor  Z.Örvösová) - interaktívna tabuľa, notebook, tlačiareň, tablety, router. (digiškola) 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Aktivizujúce metódy vo výchove, pre 

učiteľky ISCED I a tiež pre vychovávateľky (4 PZ) 

 Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách 

 Program Zelená škola. 

 Ovocie do škôl – v spolupráci so ŠJ. 

 Zhodnotenie vnútorného ovzdušia v školských budovách – RÚUZ RV – v priebehu jesene 

2014. 

 Infovek – bezplatné pripojenie školy na internet, bezplatné využívanie antivírusového 

programu firmy ESET – NOD 32. 

 

Podané projekty, žiadosti o granty: 

 Žiadosť multifunkčné ihrisko v spolupráci s OÚ Plešivec. Podané na Úrad vlády SR v máji 

2015. 

 

 

K) Inšpekčná činnosť 

 

     Posledná inšpekcia sa uskutočnila v školskom roku 2011/2012. ŠŠI vykonala dňa 14. 3. 2012 

informatívnu inšpekčnú kontrolu – „Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 

v základnej škole“ s nasledovnými závermi. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole boli dodržané. Školskí koordinátori a administrátori 

zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový 

harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. Posledná 

komplexná inšpekcia sa na škole uskutočnila v roku 2000.  

 

 

L) Priestorové a materiálno-technické vybavenie školy 

 

     Objekt školy tvoria štyri pavilóny spojené prechodovými chodbami. V prvom pavilóne sú 

umiestnené zborovňa a kancelárske priestory pre vedenie školy a administratívnej zamestnankyne 

a tiež sklad učebníc a školský bufet. V druhom pavilóne sú umiestnené triedy a kabinety I. stupňa 

školy, jedáleň. V treťom pavilóne sú umiestnené triedy a kabinety II. stupňa školy. Vo štvrtom 

pavilóne sú umiestnené dve telocvične, šatne a kabinety pre TV, sklad a kotolňa školy.  

     K objektu školy patrí areál s parkovou plochou pred čelnou stranou školy a menším 

parkoviskom pre zamestnancov školy, v zadnej časti sa nachádzajú dve prechádzkové plochy, 

hádzanárske, basketbalové ihrisko a dva tenisové dvorce, ktoré sú oplotené a v zime v prípade 

priaznivých podmienok je ich možné využiť na korčuľovanie ako klzisko. V západnej časti 

školského areálu je trávnatá plocha rozmerov cca 100m x 100m, ktorá sa ojedinele využíva na 

pohybové aktivity, v súčasnosti je využívaná aj miestnym klubom parkúrového skákania koní. 

     Škola v období od augusta 2010 do februára 2012 prešla úplnou stavebnou rekonštrukciou 

v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Plešivci“. Finančné prostriedky na realizáciu 

projektu vo výške 90% finančných nákladov uhrádzala EÚ, 5 % MVRR SR a ostatných 5 % 

zriaďovateľ školy Obec Plešivec. V rámci stavebnej časti projektu sa rekonštruovali strešné plášte, 

zateplila sa celá škola, došlo ku výmene okien aj dverí do exteriéru, vybudovalo sa bezbariérové 

sociálne zariadenie, v ďalšej etape sa v rámci modernizácie vybavili viaceré učebne najmä IKT 

technikou. Aj v ďalšom období sa škola vybavila v rámci rôznych projektov učebnými pomôckami, 

ale najmä výučbovou technikou IKT. Škola s vlastných zdrojov zrekonštruovala všetky sociálne 

zariadenia a multimediálnu miestnosť, obecný úrad prefinancoval rekonštrukciu telocviční, šatní, 



sociálnych zariadení pri telocvičniach.  Z vlastných zdrojov sme dokázali vybaviť všetky triedy 

moderným školským nábytkom, ktorý spĺňa všetky kritériá psychohygieny. Na jeseň 2013 sme 

otvorili novú učebňu anglického jazyka a komplexne rekonštruovali kotolňu so zdrojmi tepla. Počas 

hlavných prázdnin sa v niektorých priestoroch vymenili podlahy.  V školskom roku 2014/2015 

otvoríme 15 kmeňových tried, ďalšie dve špecializované triedy a jedna kmeňová trieda budú 

v poobedňajšom čase využívané ako školský klub detí. Ďalej sú na škole zriadené učebne chémie 

a fyziky (rekonštrukcia v roku 2014), spoločná učebňa etickej výchovy a čitárne, ktorá v mesiaci 

november bude prerobená na tabletovú učebňu, resp. učebňu informatiky III., učebňa technickej 

výchovy, špecifických prác pre dievčatá, dve učebne informatiky, multimediálna učebňa, dve 

jazykové učebne, knižnica. Jedna učebňa informatiky je vybavená 16 počítačmi, druhá 13 

počítačmi, obe pripojené v rámci projektu Infovek na internet,  12 počítačov je umiestnených aj v 

čitárni školy. V tabletovej učebni bude 20 tabletov pripojených na wifi sieť v škole. Viaceré triedy 

a učebne v škole sú vybavené buď interaktívnymi dataprojektormi, alebo interaktívnymi tabuľami. 

Vybavenie školy IKT a digitálnymi technológiami je aj vďaka projektu  „Rekonštrukcie 

a modernizácie školy“ na vysokej úrovni. Všetky predmety majú kabinety so svojimi zbierkami, 

ktoré sa celoročne - priebežne dopĺňajú. Na hodiny TV sú k dispozícii dve dobre vybavené 

telocvične, aj náraďovňa vybavená potrebným náradím a náčiním. Na školských ihriskách sa 

realizujú mnohé hodiny telesnej výchovy, aktivity záujmových útvarov a aktivity ŠKD. 

     Vybavenie školy učebnicami je na solídnej úrovni, zo strany MŠVVaŠ SR meškajú niektoré 

dodávky učebníc. Čiastočné nedostatky evidujeme v učebnicovom fonde cudzích jazykov a v 

knižnici pre žiakov školy. Škola z vlastných zdrojov vo veľkej miere zabezpečuje pracovné zošity 

pre žiakov. Žiadne veľké nedostatky vo vybavení didaktickou technikou alebo učebnými 

pomôckami však nemáme. Je však potrebné v budúcnosti doplniť niektoré kabinetné zbierky. 

     V škole sa nenachádza kuchyňa, ale iba výdajňa stravy a jedáleň. Strava sa ku nám privážala aj 

v školskom roku 2014/2015 zo susednej ZŠ S VJM Plešivec. Jedáleň aj výdajňa stravy sú po 

čiastočnej rekonštrukcii.  

     V škole je prevádzkovaný aj školský bufet, ktorý okrem potravín ponúka aj školské pomôcky, 

čím najmä žiakom z okolitých dedín pomáhame so zabezpečením pomôcok na vyučovacie hodiny. 

Bufet sa teší veľkej popularite, vedenie školy sa snaží koordinovať ponuku potravín s predajcom 

v rámci zdravej výživy pod dohľadom RÚVZ so sídlom v Rožňave.  

 

 

M) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti: 

 

1) Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov prostredníctvom normatívneho príspevku: 

 Osobné náklady:   344.482,- € 

 Prevádzkové náklady:  56.542,- € 

                -z toho náklady na teplo:  18.235,- €  

                            náklady na ostatnú prevádzku okrem tepla:  38.307,- € 

                            náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť:    9.317,- € 

                            náklady na ďalšie vzdelávanie pedagógov:        255,- €   

       

2) Dotácie a príspevky nenormatívne: 

 Dopravné pre žiakov z obvodu školy:  13.826,- € 

 Príspevok na učebné prostriedky pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi: 3.419,60 € 

 

3) Dotácie od zriaďovateľa na školské zariadenia - ŠKD: 19.629,- € 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov – 

poplatky do ŠKD: 2,- €  na mesiac na dieťa zapísané do ŠKD 

                                   Spolu: 1.500,- € 



 

4) Dotácie na vzdelávacie poukazy: 7.870,- € 

 Osobné náklady: 7.870,- € 

 

 

N) Psychohygiena na škole 

 

     V škole sa dodržujú všetky psychohygienické zásady. Dôraz sa kladie najmä na rozvrh hodín, 

zaradenie prestávok, vybavenie tried školským nábytkom, osvetlenie tried a na optimálnu teplotu 

v triedach. V škole funguje školský rozhlas s príjemným hudobným zvonením na vyučovacie 

hodiny. 

 

 

O) Ciele rozvoja školy a miera ich plnenia 

 

1. Hlavné ciele: 

     Našim poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú 

schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie. 

     Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, 

ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. 

     Chceme, aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami 

a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole. 

     Najdôležitejším cieľom je vybudovať kompetenčný profil žiaka. 

     Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a uplatnia sa v ňom. 

     Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, 

kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť. 

     Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého 

a estetického prostredia školy. 

     Zapojíme sa do programov, súťaží, projektov podporujúcich zdravie a zdravú školu. 

     Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú 

a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy. 

     Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy. 

     Úzko spolupracovať s Radou školy, Radou rodičov, s Obecným úradom i ostatnými 

organizáciami v obci v záujme spoločného vytvárania čo najlepších podmienok na výchovu 

a vzdelávanie a zvyšovania celkovej úrovne školy. 

 

2. Dlhodobé úlohy: 

 

Sledovať oficiálne stránky ministerstva školstva, jeho priamo riadených organizácií, odborov 

školstva obvodných úradov, ako aj ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní. 

                                                                                             T: počas celého školského roku 

                                                                                             Z: RŠ, ZRŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Vo výchovno-vzdelávacom procese škôl a školských zariadení ďalej využívať výstupné 

materiály národných projektov, celonárodných a nadnárodných certifikovaných meraní, ktoré sú 

dostupné na stránkach MŠVVaŠ SR, NÚCEM, ŠPÚ a MPC. 

                                                                                             T: počas celého školského roka 

                                                                                             Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  



     Maximálny dôraz klásť na formovanie a rozvoj kľúčových spôsobilostí (kompetencií) žiakov 

v súlade so Školským vzdelávacím programom. 

                                                                                             T: počas celého školského roku 

                                                                                             Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zvýšenú pozornosť venovať využívaniu efektívnych foriem a metód práce vo vyučovaní, účelne 

využívať IKT a didaktickú techniku. 

T: počas celého školského roku 

Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- na úlohe je nutné ďalej pracovať a ešte zvýšiť objem využívania IKT vo vyučovaní  

                                                       

     Pravidelne na vyučovacích hodinách diferencovať prácu žiakov podľa ich schopností. Vysokú 

pozornosť venovať začleneným žiakom v triedach.  

T: počas celého školského roku  

Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

                                                                                             

       Pozornosť venovať kvalite vyučovania slovenského jazyka a literatúry tak na úrovni 

primárneho vzdelávania, ako aj na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania. Zamerať sa na 

čítanie s porozumením a na rozvoj komunikácie. Rozvíjať národné povedomie a národnú hrdosť. 

  T: počas celého školského roku 

  Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha nerealizovaná v požadovanej – dostatočnej kvalite 

                                                                                                      

     Rešpektovať zaradenie EV v alternácií s NV. NV vzhľadom na nízky počet žiakov vyučovať ako 

posledné hodiny v dni 

   T: počas celého školského roku 

   Z: učitelia 1. stupňa ZŠ    

- úloha zrealizovaná  

 

   Po zápise detí do 1. ročníka nasledujúceho školského roku prerokovať so zriaďovateľom 

organizáciu školského roka 2015-2016. 

   T: jún 2015 

   Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

   Zamerať sa na adaptáciu žiakov 1. ročníka na školské podmienky. Motivovať žiakov ku 

každodennej systematickej práci.     

   T: počas celého školského roku 

   Z: učitelia 1. ročníka 

- úloha zrealizovaná  

  

     Vytvoriť podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže 

prostredníctvom zapájania tejto skupiny do predmetových olympiád, športových a iných 

vedomostných a umeleckých súťaží.                  

                                                                   T: počas celého školského roku 

   Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 



     Pokračovať v plnení úloh, ktoré vyplývajú z koncepcie environmentálnej výchovy, z koncepcie 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu, čitateľskej a informačnej výchovy, dopravnej výchovy 

a v neposlednom rade tiež v realizácii úloh z ochrany človeka a prírody a uplatňovania ľudských 

práv.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                T: počas celého školského roku 

    Z: všetci pedagogickí pracovníci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Pravidelne sledovať vývoj školskej úrazovosti, znižovať úrazovosť odstraňovaním zdrojov 

a príčin vzniku. 

    T: počas celého školského roku 

    Z: všetci pedagogickí zamestnanci  

- úloha zrealizovaná  

 

     Plniť Národnú stratégiu pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 podľa Akčného 

plánu pre plnenie úloh vyplývajúce z tejto stratégie. 

                                                                                                 T: počas celého školského roku 

                                                                                                 Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha realizovaná čiastočne  

 

     Pozornosť venovať telesnému a duševnému zdraviu, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov 

rozšírením pohybových aktivít. 

                                T: počas celého školského roka 

    Z: učitelia TV a 1. stupňa 

- úloha zrealizovaná  

 

     Implementovať inovačné pedagogické metódy s využitím informačných a komunikačných 

technológií. 

                                                                                                 T: počas celého školského roka 

                                                                                                 Z: všetci vyučujúci 

- úloha realizovať v budúcom školskom roku intenzívnejšie  

 

     Zabezpečiť pravidelnosť školskej dochádzky a jej porušovanie bezodkladne riešiť so zákonnými 

zástupcami žiaka v súlade s § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. plnenie povinnej školskej dochádzky 

štvrťročne vyhodnocovať a prijímať vlastné účinné opatrenia na predchádzanie porušovania tejto 

povinnosti. 

                      T: počas celého školského roka 

                      Z: ZRŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa eliminovať problémy segregácie 

rómskych žiakov, vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou. 

T: počas celého školského roka                                                                                                         

Z: pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

    V predmete občianska výchova skvalitniť výučbu ekonomických tém s využitím tém na 

informácie o eure, venovať pozornosť témam v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej 



rovnosti, tolerancie, multikultúrnej výchovy, problematike migrácie,  spolupráce s európskymi 

národmi a zvyšovania národného povedomia. 

                                                                                                  T: počas celého školského roka 

                                                                                                  Z: Mgr. Makkaiová 

- úloha zrealizovaná 

 

     V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 výchovu 

k ľudským právam realizovať širokospektrálne, tak v rámci vyučovacích predmetov, ako aj v rámci 

mimovyučovacích aktivít učiteľov i žiakov. 

                                                                                                  T: počas celého školského roka 

                                                                                                  Z: RŠ, VP, Mgr. Makkaiová 

 - úloha zrealizovaná  

   

     Uskutočniť kroky na prevenciu šikanovania podľa vnútorného predpisu, resp. okamžite riešiť 

náznaky šikanovania. 

                                                                                                  T: počas celého školského roka 

                                                                                                  Z: pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Realizovať princíp včasnej prevencie monitorovaním správania žiakov, priebežným hodnotením 

v triede i v škole, ako aj opatreniami na zvyšovanie bezpečnosti žiakov. 

                                                                                                   T: počas celého školského roka 

                                                                                                   Z: pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania. 

                                                                                                    T: počas celého školského roka 

                                                                                                    Z: Ing. Chanasová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Klásť veľký dôraz na výchovnú stránku výchovno – vzdelávacieho procesu, najmä na dôstojné 

vystupovanie, správanie sa a úpravu zovňajšku. 

                                                                                                   T: počas celého školského roku 

                                                                                                   Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu na škole. 

                                                                                                   T: počas celého školského roka 

                                                                                                   Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

    V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať školskú knižnicu a podujatia verejných 

knižníc. 

                                                                                                   T: počas celého školského roka 

                                                                                                   Z: učitelia SJL 

- úloha nerealizovaná v dostatočnej miere 

 

     Zabezpečiť materiálne vybavenie školy učebnými pomôckami na adekvátnej úrovni 

zodpovedajúcej požiadavkám súčasnosti. 

                                   T: počas celého školského roku 



       Z: RŠ 

- je nutné pokračovať v realizovaní úlohy intenzívnejšie   

 

     Realizovať aktivity a úlohy, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity. Rozvíjať 

osvetovú. výchovnú aj vzdelávaciu činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu, prevenciu zdravia, 

zdravé potraviny.    

                                                                                                    T: počas celého školského roku 

                                                                                                    Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Plniť úlohy, ktoré vyplývajú z Národného programu starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 

2008 – 2015, s dôrazom na fyzickú aktivitu detí a žiakov a na podporu rodičovských schopností 

mladej generácie, najmä zo sociálne znevýhodnených skupín. 

                                                                                                     T: počas celého školského roku 

                                                                                                     Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Rozvíjať osvetovú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť žiakov s dôrazom na uvedomenie si 

globálnej previazanosti údalostí, vývoja a problémov. Viesť ku pochopeniu vzťahov na miestnej, 

regionálnej, národnej i celosvetovej úrovni. 

               T: počas celého školského roka 

               Z: všetci pedagogickí zamestnanci  

- úloha zrealizovaná  

 

3. Strednodobé a krátkodobé úlohy:  

 

     Aktualizovať Školský vzdelávací program (časť: 3.2 Učebné osnovy) pre 8.ročník v predmetoch 

ANJ a GEG.                                                           

                                                                                                      T: september 2014  

                                                                                                     Z: vyučujúci ANJ, GEG 

- úloha zrealizovaná  

 

     Dokončiť komplexnú rekonštrukciu učebne chémie a fyziky. 

         T: september 2014 

         Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Sprevádzkovať wifi pripojenie na internet v celej budove školy. 

                T: september 2014 

                Z: RŠ 

-  úloha zrealizovaná 

 

     Zabezpečiť plynulý prechod detí z MŠ do 1. ročníka ZŠ.     

                  T: september  2014 

           Z: učitelia 1. ročníka 

- úloha zrealizovaná  

 

     Otvoriť rôznorodé záujmové útvary na škole, činnosť financovať prostredníctvom vzdelávacích 

poukazov. 

           T: september 2014 



         Z: ZRŠ     

- úloha zrealizovaná  

 

     Dobudovať „Ekoučebňu“ v areáli školy. 

        T: október 2014 

        Z: RŠ      

- úloha zrealizovaná  

 

     Získať certifikát a vlajku programu „Zelená škola“. 

       T: október 2014 

        Z: Ing. Chanasová 

 - úloha zrealizovaná  

 

     Vybudovať učebňu s tabletmi v rámci projektu. 

      T: október 2014 

      Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Vypracovať projekty pre jednotlivé predmety za účelom skvalitnenia výchovno – vzdelávacieho 

procesu žiakov školy (nadácia Orange,...). 

                                                                                                   T: október 2014 

                                                                                                   Z: pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná len v minimálnom objeme (podané 2 projekty) 

 

     Zapojiť sa do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning. 

                       T: október 2014 

                       Z: vyučujúci ANJ      

- úloha zrealizovaná  

 

     V súlade s pokynmi NÚCEM organizačne pripraviť Testovanie 5 – 2014. 

            T: november 2014  

            Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Realizovať 1. projektový deň. 

            T: november 2014 

            Z: RŠ    

- úloha zrealizovaná  

 

     Vypracovať a odovzdať projekt v prgrame MŠVVaŠ SR v programe „Vzdelávanie“. 

                                                                                                  T: podľa výzvy MŠVVaŠ SR 

                                                                                                  Z: RŠ 

- úloha nerealizovaná  

 

     Doškoliť začínajúcich pedagogických zamestnancov na prácu s IKT. 

                      T: december 2014 

                      Z: uvádzajúci ped. zamestnanec 

- úloha zrealizovaná  

 

 



     Doplniť triedy a učebne interaktívnymi tabuľami z projektových zdrojov. 

           T: december 2014 

           Z: RŠ 

 - úloha zrealizovaná  

 

     Realizovať 2. fázu rekonštrukcie kotolne školy aj so zdrojmi tepla.    

                     T: december 2014 

    Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh Vianočnej estrády.     

           T: december 2013  

                                Z: ZRŠ a triedni učitelia 

- úloha zrealizovaná  

 

     Oboznámiť žiakov 9. ročníkov s možnosťami štúdia na SŠ.      

     T: 1. polrok školského roka 

     Z: výchovný poradca 

   - úloha zrealizovaná  

   

     Reprezentovať školu pri rôznych slávnostiach a spoločenských udalostiach.    

    T: priebežne podľa plánu akcií 

    Z: vedúci ZÚ, triedni učitelia 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zapájať žiakov do medziškolských súťaží a olympiád. 

    T: podľa plánu akcií 

    Z: všetci pedagogickí zamestnanci 

- úloha zrealizovaná  

 

     Využiť kultúrne poukazy na návštevu kultúrnych zariadení pod organizačným zabezpečením 

školy. 

                                                                                                 T: počas celého školského roku 

                                                                                                 Z: ZRŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Pokračovať v realizácii (ďalší ročník)  projektu: „Zelená škola“.    

            T: počas celého školského roku 

      Z: Ing. Chanasová, Mgr. Gyömbérová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Organizačne zabezpečiť a zrealizovať plavecký výcvikový kurz, lyžiarsky výcvikový kurz,   

korčuliarsky výcvikový kurz. 

                                 T: podľa plánu akcií 

      Z: Mgr. Proschingeroá 

- úloha zrealizovaná  

  

     Naďalej realizovať projekt „Hupsov šlabikár“ aj so zameraním na zdravý životný štýl v 1.  

ročníku.  

                                                                                                  T: počas celého školského roku 



      Z: učitelia  1. ročníka  

- úloha zrealizovaná  

 

     Rovesnícke (peer)  programy realizovať v spolupráci s centrami výchovnej a psychologickej 

prevencie a s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.   

            T: podľa plánu PEER skupiny 

       Z: Ing. Chanasová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Vypracovať a zrealizovať ďalší vybraný ekologický projekt (Recyklohry).     

    T: počas celého školského roka 

       Z: Ing. Chanasová 

- úloha nerealizovaná  

 

     Zabezpečiť realizáciu projektu „ Moderné vzdelávanie – vzdelávanie pre všeobecno vzdelávacie 

predmety“. 

       T: počas celého školského roka  

       Z: učitelia jazykov 

- úloha zrealizovaná  

 

     V spolupráci s NÚCEM  zabezpečiť realizáciu projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ 

a SŠ s využitím elektronického testovania“. 

       T: počas celého školského roka 

       Z: Mgr. Koreňová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť realizáciu projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. 

        T: počas celého školského roka 

        Z: RNDr. Örvösová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť realizáciu projektu „Komplexný poradenský systém a prevencia ovplyvňovania 

sociálno – patologických javov v školskom prostredí“. 

        T: počas celého školského roka 

        Z: Mgr. E. Podobová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť realizáciu projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove pre pedagogických 

zamestnancov ISCED I a vychovávateľky“. 

         T: počas celého školského roka 

        Z: Mgr. Gyömbérová, Mgr.    

Volčková, Boldišová, Laliková 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť pokračovanie implementácie projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na 

základných školách“  pre vybraných pedagógov. 

                                                                                                     T: počas celého školského roka 

                                                                                                     Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 



     V spolupráci so ŠJ pri ZŠ VJM Plešivec zabezpečiť realizáciu projektu „Ovocie do škôl“. 

         T: počas celého školského roka 

         Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť pokračovanie implementácie projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti cudzích jazykov“ v spolupráci s ŠPU pre vybraných pedagógov. 

                                                                                                     T: podľa plánu ŠPU 

                                                                                                     Z:  RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zvyšovať úroveň komunikačných schopností a gramatických zručností pri výučbe cudzích 

jazykov. 

                                                                                                     T: počas celého školského roku 

                                                                                                     Z: učitelia jazykov 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného 

vzdelávania.  

                                                                                                      T: podľa plánu kont. vzdelávania 

                                                                                                      Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Realizovať 2. projektový deň. 

          T: marec 2015 

          Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     V súlade s pokynmi NÚCEM organizačne pripraviť Testovanie 9 – 2015. 

                T: apríl 2015  

                Z: RŠ    

- úloha zrealizovaná  

 

     Dokončiť rekonštrukciu strechy nad šatňami v objekte telocviční.     

          T: máj 2015 

          Z: RŠ 

- úloha nerealizovaná  

 

    V súlade s pokynmi NÚCEM organizačne pripraviť medzinárodné testovanie pre 4. ročník ZŠ 

IEA TIMSS 2015. 

                T: máj 2015  

                Z: RŠ    

- úloha zrealizovaná  

 

     Výsadba zelene (tuje, kríky, stromy) pred budovou školy a okolo športového areálu školy, 

rekonštrukcia oplotenia školského areálu.  

                            T: máj 2015 

            Z: RŠ      

- úloha nerealizovaná  

 



     Zorganizovať návštevu výchovného koncertu a divadelného predstavenia.   

                   T: podľa plánu akcií 

             Z: ZRŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Zabezpečiť slávnostnú rozlúčku so žiakmi 9. ročníkov. 

             T: jún 2015 

   Z: ZRŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Pokračovať v rekonštrukcii viacúčelovej trávnatej plochy, prípadne detského ihriska pre žiakov 

1. stupňa.         

            T: jún 2015 

             Z: RŠ 

- úloha nerealizovaná  

 

     Sprístupniť ihriská na školskom dvore po vyučovaní aj cez víkendy. 

                                                                                                          T: počas celého školského roka 

                                                                                                          Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Pravidelne aktualizovať web stránku školy a prostredníctvom nej pravidelne informovať žiakov 

aj rodičov o každodennej činnosti a aktivitách. 

                                                                                                           T: počas celého školského roka 

                                                                                                           Z: Mgr. Koreňová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Obnoviť vydávanie vlastného školského časopisu „MY“. 

         T: 3 vydania za školský rok 

         Z: Mgr. L. Podobová 

- úloha zrealizovaná  

 

     Pravidelne zvolávať stretnutia rodičov s pedagogickými zamestnancami a s vedením školy 

a korektne informovať všetkých rodičov o výsledkoch ich detí v škole. 

                     T: 4 x ročne  

                     Z: RŠ 

- úloha zrealizovaná  

 

     Uskutočniť vzdelávacie aktivity v oblasti zdravého životného štýlu a starostlivosti o zdravie (deň 

športu, preventívne programy, atď.). 

                                                                                                            T: počas celého školského roku 

                                                                                                            Z: triedni učitelia 

- úloha zrealizovaná  

 

 

     Hlavným cieľom v uplynulom školskom roku bolo realizovať výchovno – vzdelávací proces v 1. 

až v 4. ročníku podľa ISCED 1, v 5. až v 9. ročníku podľa ISCED 2 na základe vlastného Školského 

vzdelávacieho programu. Z uvedeného vyplýva, že v školskom roku 2014/2015 sa všetci žiaci 

vzdelávali podľa ŠkVP pre ISCED I a ISCED II. Učitelia zapracovali do ŠkVP mnohé inovatívne 

metódy, vyučujúci vyvíjajú snahu o modernizáciu celého procesu. Cieľom tiež bolo zvýšiť úroveň 



výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním IKT, rôznych inovačných prvkov, čo sa nám podarilo 

v priemernej miere. Ako prioritu sme si zadali zvyšovanie kvalifikovanosti pedagogických 

pracovníkov a maximálnu podporu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy. 

Mnohí pedagógovia sa v uplynulých dvoch školských rokoch aj vďaka podpore vedenia školy 

aktívne zapojili do programov kontinuálneho vzdelávania. V prebiehajúcom školskom roku sme 

znížili počet nekvalifikovaných učiteľov z celkového počtu šesť na dva. Ďalšie zvyšovanie 

kvalifikovanosti je cieľom aj do ďalšieho obdobia. Chceli sme tiež zvýšiť úroveň vyučovania 

cudzieho jazyka, čo sa nám darilo. Úspešne zvládame zavedenie anglického jazyka ako prvého 

cudzieho jazyka formou povinného predmetu od 3. ročníka, na druhom stupni sa vyučuje druhý 

cudzí jazyk od 6. ročníka. Boli sme taktiež úspešní pri uplatňovaní diferencovaného prístupu ku 

žiakom, mimoriadne sme sa venovali nadaným žiakom, zaostávajúcim žiakom aj začleneným 

žiakom. Maximálne sme rozšírili možnosti dobrovoľných, záujmových a mimoškolských aktivít, čo 

žiaci v plnej miere využili. Na škole pracovalo 15 záujmových útvarov. V okresnom meradle sme 

skončili v prvej päťke škôl v súhrnnom hodnotení všetkých súťaží organizovaných SAŠŠ a CVČ 

v Rožňave. Materiálno technické vybavenie školy sme dostali na úroveň zodpovedajúcej súčasným 

požiadavkám moderného školstva. Úspešne a bez mimoriadnych zásahov do výchovno - 

vzdelávacieho procesu sme finalizovali realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 

základnej školy“ a popri telocvičniach a priľahlých šatniach sme v uvedenom trakte zvládli úplnú 

rekonštrukciu kotolne. Zrekonštruovali sme učebňu FYZ-CHEM, otvorili sme druhú jazykovú 

učebňu a tretiu učebňu IKT s tabletmi. V celej budove školy je zabezpečené bezdrôtové wifi 

pripojenie na internet.  Sprevádzkovali sme využívanie dvoch tenisových dvorcov v areáli školy, aj 

celého športového areálu aj pre verejnosť v čase mimo vyučovania. V súčinnosti so zriaďovateľom 

sa nám podarilo vyriešiť dovoz stravy do školskej jedálne v súlade s požiadavkami RÚVZ 

v Rožňave a tiež sa vyriešila dopravná situácia v okolí školy za účelom zvýšenia bezpečnosti najmä 

žiakov pri presunoch cez križovatku.  

 

 

P) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky a oblasti , v ktorých sú nedostatky: 

 

S (STRENGTHS) – Silné stránky 

 

Ľudský potenciál: 

 Kvalita pedagogického zboru, kvalifikovanosť učiteľov. 

 Ochota pracovníkov školy k zmenám, realizácia nových nápadov. 

 Dobrá organizácia práce a efektívne riadenie školy. 

 Individuálne vzdelávanie pedagógov (MVP ZŠ, IKT, výchovný poradca, anglický jazyk, 

dopravná výchova, vychovávateľstvo v reforme a iné). 

 Veľká podpora zo strany vedenia školy pri ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov. 

 

Výchovno-vzdelávací proces: 

 Organizovanie exkurzií, športových akcií, kultúrnych podujatí, návštevy divadiel, múzeí, 

galérií, knižnice a planetária. 

 Optimálne počty žiakov v triedach. 

 Veľký dôraz na aklimatizáciu žiakov 1. ročníka ZŠ. 

 Úspešnosť žiakov v súťažiach, olympiádach na okresnej a krajskej úrovni. 

 Úspešnosť žiakov  na prijímacích skúškach na stredné školy a pri postupe na stredné školy. 

 Výučba pomocou IKT a využitie IKT učebne. 

 Efektívne využitie telocvične a športovísk. 

 Pomoc pre slabších žiakov a individuálne doučovanie žiakov. 



 Individuálny prístup k žiakom. 

 Organizácia aktivít pre žiakov školy aj počas hlavných prázdnin. 

 Pozitívna klíma školy – dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. 

 Škola bez šikanovania, prevencia sociálne patologických javov. 

 Dôraz na ochranu dieťaťa a rešpektovanie jeho práv. 

 Popri rozvíjaní kompetencií veľký dôraz aj na telesný rozvoj žiakov a ich pohybových 

schopností a zručností.  

Záujmové vzdelávanie: 

 Pestrý výber  záujmového vzdelávania – široká škála záujmového vzdelávania. 

 Účasť žiakov na mnohých súťažiach, olympiádach, kultúrnych a spoločenských  

podujatiach. 

Budova a okolie: 

 Budova po kompletnej rekonštrukcii. 

 Všetky triedy vybavené moderným nábytkom spĺňajúce kritériá psychohygieny. 

 Interiér a exteriér školy – množstvo zelene. 

 Budova so zníženou energetickou náročnosťou. 

 Oddychové plochy pre žiakov. 

Ostatné: 

 Činnosť metodických orgánov na škole (metodické združenie, predmetová komisia, 

koordinátori s rôznym zameraním). 

 Webová stránka školy. 

 Zabezpečenie nadštandardných učebných pomôcok pre žiakov školy s minimálnou 

spoluúčasťou rodičov. 

 Vyplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov. 

 

W (WEAKNESSES) - Slabé stránky 

 

Priestorové a materiálne vybavenie: 

 Nevyhovujúca poloha školy pri križovatke v centre obce. 

 Chýba školská kuchyňa, nevyhovujúca výdajňa stravy, dovoz stravy z druhej základnej 

školy v obci. 

 Nevyhovujúci stav niektorých podláh v budove školy. 

 Chýbajúce detské ihrisko pre školský klub detí. 

 Nedostatočné vybavenie odbornej učebne na CHEM a FYZ. 

 Materiálne vybavenie učebnými pomôckami na niektoré témy jednotlivých predmetov. 

 Nedostatočné vybavenie školskej knižnice novými knihami. 

Vyučovací proces: 

 Zaťažovanie učiteľov administratívnymi prácami. 

 Nekvalifikovanosť niektorých učiteľov cudzích jazykov. 

Ostatné: 

 Miestami slabšia spolupráca v kolektíve, vylepšenie medziľudských vzťahov. 

 Zlá sociálna skladba žiakov, mnohí žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 Viacjazyčné prostredie, národnostné zloženie žiakov školy. 

 Slabá spolupráca a komunikácia s rodičmi problémových žiakov. 

 Dochádzanie žiakov do školy až z 13 okolitých dedín. 

 Nedostatočné využitie moderného školského rozhlasu. 

 



O (OPPORUTNITIES) – Príležitosti 

 

 Možnosť zlepšiť zviditeľnenie školy na verejnosti – cez webové stránku a prezentáciou 

školy na verejnosti v obci aj bližšom okolí. 

 Možnosti organizovania ďalších exkurzií, vychádzok, kultúrnych podujatí a telovýchovných 

výcvikových kurzov a pre väčší počet žiakov. 

 Dobrá komunikácia a spolupráca so zriaďovateľom – podpora činnosti školy. 

 Prílev finančných prostriedkov cez projekty a fondy EÚ (ďalšie projekty na modernizáciu). 

 Vybudovanie viacúčelového športového areálu pre žiakov školy aj pre širokú verejnosť. 

 Vybudovanie detského ihriska. 

 Zvýšiť záujem rodičov o školu. 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 

 

T (THREATS) – Ohrozenia 

 

 Znižovanie populačnej krivky a demografický vývoj v celej spoločnosti. 

 Nedôverčivý postoj verejnosti ku škole s veľkým počtom žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 

 Slabé finančné ohodnotenie pedagogických pracovníkov (najmä začínajúcich). 

 Nedostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a výchovných predmetov na 2. 

stupni. 

 Nedostatok učebníc pre jednotlivé predmety (zabezpečuje ministerstvo). 

 Veľmi slabá ekonomická sila rodičov žiakov, čo zapríčiňuje „stroskotanie“ mnohých aktivít 

vyžadujúcich spoluúčasť rodičov. 

 Najväčšou hrozbou je spádová oblasť obce s neprispôsobivými obyvateľmi a žiakmi z málo 

podnetného prostredia, sociálne slabšími skupinami obyvateľstva. 

 

Celkové výsledky SWOT – analýzy 

 

     Silné stránky školy predstavujú podľa nášho vnímania najmä kvalifikovanosť (okrem niektorých 

vyučujúcich cudzí jazyk a výchovné predmety) a kvalita pedagogického zboru, vysoký záujem 

učiteľov o ďalšie vzdelávanie a maximálna podpora zo strany vedenia, dobrá organizácia práce 

a efektívne riadenie školy, pestrá ponuka mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch a vysoká 

úspešnosť žiakov v športových a vedomostných súťažiach. 

     Slabými stránkami je materiálne vybavenie kabinetov CHEM a čiastočne FYZ učebnými 

pomôckami, nevýhodná poloha školy, chýbajúca školská kuchyňa a nedostatočná komunikácia 

s rodičmi, slabá motivácia žiakov k vzdelávaniu a slabé aktívne učenie sa, náročné viacjazyčné 

prostredie. 

     Príležitosti vidíme vo vytvorení jedinečného a špecifického školského vzdelávacieho programu, 

v udržaní školy rodinného typu, vo zvýšení záujmu o školu zo strany rodičov i zo strany 

zriaďovateľa, vo využívaní športových zariadení na verejné účely a vo finálnom dokončení 

rekonštrukcie samotnej školy aj celého areálu školy. 

     Za najväčšie hrozby školy považujeme demografický pokles populácie, zhoršenie sociálneho 

zázemia žiakov, rastúci nedôverčivý prístup verejnosti ku škole, zvyšovanie výdavkov na 

prevádzku školy v pomere ku počtu žiakov (na žiaka) a nedostatok finančných prostriedkov na 

investície a nedostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov – nemeckého i anglického. 

 

 

 



Ostatné postrehy 

Správanie žiakov  

     Na škole sa zaznamenáva u niektorých žiakov postupné zvyšovanie neúcty voči učiteľom a 

odmeranosť medzi žiakmi navzájom i voči učiteľom. Objavujú sa žiaci, u ktorých sa eviduje 

záškoláctvo, majú vymeškané neospravedlnené hodiny. Všetky prípady nevhodného správania 

je nutné riešiť okamžite so samotnými žiakmi ako aj rodičmi a následne prijať primerané 

výchovné opatrenia. Vcelku správanie žiakov v škole, na organizovaných podujatiach a na 

verejnosti hodnotí SWOT analýza ako dobré. 

 

Hodnotenie a klasifikácia     

     Hodnotenie známkou sa uplatňuje vo všetkých predmetoch okrem etickej výchovy. Snaha 

učiteľov aktivizovať a podnecovať žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov však podľa 

analýzy väčšinou stroskotáva na nezáujme žiakov vynakladať námahu na získavanie vedomostí. 

Mnohí žiaci pravdepodobne túžia mať dobré známky, ale bez námahy, svedomitej 

a systematickej prípravy. 

 

Nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese 

     Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých skupín: 

- nedostatok finančných prostriedkov na nákup nových učebných pomôcok, didaktickej 

techniky a odbornej literatúry, 

- nezáujem o učiteľské povolanie, najmä medzi absolventmi VŠ, 

- nemožnosť finančnej motivácie zamestnancov, najmä začínajúcich, 

- úroveň vyučovania cudzieho jazyka a výchovných premetov na 2. stupni len pomaly stúpa, 

- chýbajúca úzka spolupráca so zahraničnou školou.  

 

Personálna situácia na škole 

     Na škole pracuje kvalitný pedagogický zbor, ktorý na základe posledných skúseností nemá 

väčšie problémy zavádzať do výchovno-vyučovacieho procesu nové prvky. Na I. stupni došlo 

postupne ku odchodu učiteľov do dôchodku a nastúpili za nich  perspektívni mladí učitelia. 

Podobne dochádza ku generačnej výmene aj na II. stupni, je ešte nutné zvyšovať 

kvalifikovanosť učiteľov na jazyky aj na výchovné predmety.  

 

 Koncepcia výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov 

(Milénium) – umožňuje v koncepcii zosúladiť filozofiu našej školy, potreby žiakov 

a pedagógov s celospoločenskými cieľmi, ktoré sú v súlade  s politikou štátu v oblasti 

života. Vedenie školy by malo mať preštudovanú vyššie uvedenú koncepciu a malo by ju 

uplatňovať v každodennom výchovno-vzdelávacom procese v rámci legislatívnych možností 

v čo najväčšom meradle. 

 

 Tradície školy, poznanie vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich činnosť školy – 

dodržiavanie kontinuity školy vo formovaní profilu významne vplýva na budovanie imidžu 

školy, umožňuje sa škole odlišovať sa od ostatných škôl, vyhovieť špeciálnym požiadavkám 

rodičom i žiakom. Podmienkou úspešnosti je aj poznanie a reálne zhodnotenie podmienok, 

ktoré môžu tomuto procesu pomôcť. 

 

 Podnety a návrhy poradných orgánov riaditeľa školy, návrhy rodičovskej verejnosti, 

zástupcov žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, zástupcov zriaďovateľa 

– koncepcia školy musí mať oporu v širšom súhlase vyššie uvedených zainteresovaných 

subjektov, mali by sa s ňou stotožniť. Spolupráca so školskou radou musí byť na veľmi 

dobrej úrovni. V súčinnosti s vedením školy sa musia podieľať na riešení výchovno-



vzdelávacích a ekonomických problémov školy. Záverom  každého školského štvrťroka 

navrhujem uskutočniť spoločné vyhodnocovacie zasadnutie rady školy a vedenia školy. 

 

 

S) Spolupráca školy so zriaďovateľom 

 

     Spolupráca školy so zriaďovateľom bola v priebehu roka do septembra- októbra na dobrej 

úrovni. Registrovali sme snahu o pravidelnú komunikáciu na riešenie aktuálnych otázok, situácií 

a problémov. Zriaďovateľ na úseku prenesených kompetencií poukazoval škole pravidelne bez 

omeškania normatívne i nenormatívne finančné prostriedky v plnej výške podľa rozpisu MŠ SR. 

V závere roka 2014 však došlo ku kritickej situácii, zriaďovateľ školy presal poukazovať finančné 

prostriedky pre ŠKD, t.j.  na úseku originálnych kompetencií došlo ku veľkému deficitu v rozpočte 

školy a tým sa škola dostala do obrovských finančných problémov.  

 

 

 

V Plešivci 13. októbra 2015                                                            PaedDr. Jozef  Mikuš 

                                                                                                              riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ Plešivec: 

 

Viď.: príloha ku správe 

 

 

V Plešivci 13. októbra 2015                                                          Mgr. Katarína Patakyová 

       predseda RŠ 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

 

     Schvaľujem Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy 

a školského klubu detí za školský rok 2014/2015. 

 

 

 

V Plešivci 16. októbra 2015                                                                    Iveta Šušánová 

           starosta obce 

   


