
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy  

za  školský  rok 2017 /2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou  
 

 2 

 

 

Obsah 

 
1. Základné údaje o škole ........................................................................................................... 3 

2. Údaje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov ............................................................. 5 

3. Informácie o externých testovaniach .................................................................................... 11 

4. Údaje o zamestnancoch ........................................................................................................ 13 

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti ........................................................................... 16 

6. Projekty ................................................................................................................................ 24 

7. Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI ......................................................................... 26 

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy ......................................................... 26 

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy od 1. 

septembra 2018 do 31. augusta 2018 ....................................................................................... 27 

10. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčom zámere rozvoja školy na školský rok 2017/2018

 .................................................................................................................................................. 28 

11. Opatrenia prijaté na skvalitnenie práce školy .................................................................... 32 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou  
 

 3 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti školy  

za  školský  rok 2017/ 2018  
vypracovaná v zmysle vyhlášky MŠ VV a Š SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov. 

 

1. Základné údaje o škole 
Názov školy: Základná škola 

Adresa školy: 076 43 Čierna nad Tisou, Školská 3 

Telefón a fax: + 421 056/6350509, +421 056/6285840 

Elektronická adresa školy: gozscnt@zoznam.sk 

Internetová adresa školy: http://www.zscnt.edupage.org 

Zriaďovateľ: Mesto   Čierna nad Tisou 

Námestie pionierov 151/1 

076 43  Čierna nad Tisou 

 

Vedenie školy: 

Riaditeľ školy : Mgr. Silvia Bacskaiová  

Zástupca riaditeľa : Mgr. Agáta Kosztyuová 

 

Rada školy /od 8.06.2016 do 7.06.2020/: 11- členná  

Zloženie:  

1.  Eva Matyiová – predseda RŠ – zást. nepedagogických zamestnancov 

      2.   RNDr. Adriana Ogou– člen – zást. pedagogických zamestnancov  

      3.  Mgr. Alexandra Bajová  – člen – zást. pedagogických zamestnancov 

4.  Pavol Koči – člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

5.  František Deák – člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

6.  Tibor Mészároš– člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

7.  Ing. Viktor Palko – člen – delegovaný za Mesto Čierna nad Tisou 

8.  Dorota Slatinová– člen – zástupca rodičov 

9.  Marcela Gazdagová – člen – zástupca rodičov 

10. Ľubomír Godarský– člen – zástupca rodičov 

11.Anita Proščáková– člen – zástupca rodičov 

 

 

mailto:gozscnt@zoznam.sk
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Poradné orgány vedenia školy: 

            MZ pre 1. a 2. ročník – vedúca Mgr. Csilla Pitócka 

            MZ pre 3. a 4. ročník – vedúca Mgr. Ivona Hamiová 

            PK pre SJL  a cudzie jazyky– vedúca Mgr. Katarína Udvardyová 

 PK pre MAT, FYZ, CHE, BIO, INF –vedúca   Mgr. Gabriela Takáčová  

            PK pre DEJ, GEO, OBN, ETV, NBV – vedúci Mgr. Alexander Csanak 

            PK pre výchovné predmety – vedúci Mgr. Alexandra Bajová 

            Výchovná poradkyňa: PaedDr. Marta Popovičová 

            Koordinátor školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacie  

 programu:  Mgr. Agáta Kosztyuová, PaedDr. Viktória Csanaková 

            Koordinátor environmentálnej výchovy:         Mgr. Gabriela Takáčová 

            Koordinátor zdravého životného štýlu:  

                                                                                  Mgr. Jozef Balický pre 1.-4. ročník 

                                                                                 RNDr. Adriana Ogou  pre 5.-9. roč. 

                Mgr. Angelika Nagyová od 14.02.2018

  

                                                                                  

            Koordinátor patologických a prosociálnych javov  

            Pre ročníky 1.-4.: Mgr. Angelika Hajdók 

            pre ročníky 5.-9.: Mgr. Alexander Csanak   

 Koordinátor voľného času: Silvia Dulíková 

            Koordinátor estetickej úpravy školského prostredia: Natália Pólyiová 

            Koordinátor prezentácie školy na verejnosti: Mgr. Jolana Petőová 

            Koordinátor finančnej gramotnosti: PaedDr. Ľuba Pavliková 

            Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Magdaléna Hajdóková 

            Predseda RZ: Aneta Csehová 
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2. Údaje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov 
 

Údaje o žiakoch k 31.01.2018: 

Celkový počet žiakov: 311           chl: 167    d: 144 

Z toho v zahraničí: 12 

Počet žiakov zo SZP: 27 

Počet integrovaných žiakov: 25   z toho 2 žiaci so ŠZŠ- variant A 

Údaje o žiakoch k 30.06.2018: 

Celkový počet žiakov:  311        chl: 167 d: 144 

Z toho v zahraničí: 14 

Počet žiakov zo SZP: 27 

Počet integrovaných žiakov: 25    z toho  2  žiaci so ŠZŠ- variant A 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka:   31       

z toho    2   žiaci budú mať odklad  

             1 žiaci budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí 

Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku: 25 z toho 1 žiačka v 

zahraničí 

Počet umiestnených žiakov na gymnáziách: 13     na SOŠ:  11       neumiestnení: 1 

Počet žiakov končiacich v nižších ročníkoch: 7      z toho na  osemročné gymnázium:  4 

                 Z toho na bilingválne gymnázium: 1  

a počet žiakov na dvojročný odbor: ---                              neumiestnení: 2 

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD: 50  

Počet žiakov navštevujúcich oddelenie mimoškolskej činnosti: 25   

 Údaje o klasifikácii 1. polrok: 

 
Počet prospievajúcich žiakov: 282   

Z toho:  

o Prospeli s vyznamenaním:132 

o Prospeli veľmi dobre:67 

o Prospeli:    83 

Počet neprospievajúcich žiakov:   17 

Počet neklasifikovaných žiakov : 12 
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Počet žiakov so samými jednotkami 5.-9. ročníku: 13 

Počet žiakov oslobodených z TSV: 9             1  ch/  8 d 

Počet komisionálnych skúšok: 1 

Údaje o klasifikácii 2. polrok k 30.06.2018: 

 
Celkový počet žiakov: 311                    ch: 167            d:144 

V zahraničí:  14       

 
Počet prospievajúcich žiakov: 292 

Z toho:  

o Prospeli s vyznamenaním: 112 

o Prospeli veľmi dobre: 85 

o  Prospeli:   95  

Počet neprospievajúcich žiakov:  5          z toho  opravné skúšky- počet: 2                      

 

Počet neklasifikovaných žiakov : 14                Komisionálne skúšky- počet:   0           

 

Počet žiakov so samými jednotkami v 5.-9. ročníku: 11 

 

Počet žiakov oslobodených od telesnej výchovy:  11 

 

Údaje o klasifikácii po opravných skúškach k 31.08.2018: 

 
Počet prospievajúcich žiakov:  298 

Z toho:  

o Prospeli s vyznamenaním: 112 

o  Prospeli veľmi dobre: 85 

o  Prospeli:   101 

Počet neprospievajúcich žiakov: 3   

 

Počet neklasifikovaných žiakov :  12    
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Priemerná známka zo SJL, MAT v ročníkoch 5. – 9. 

 

 I. polrok II. polrok I. polrok II. polrok 

Trieda SJL SJL MAT MAT 

V.A 2,31 2,81 2,00 1,88 

V.B 2,41 2,31 2,47 2,06 

VI.A 2,61 2,94 2,67 2,78 

VI.B 2,95 3,16 2,47 2,74 

VII.A 3,53 3,35 3,12 3,06 

VII.B 3,00 2,94 2,56 2,56 

VIII.A 3,50 3,25 3,13 2,94 

VIII.B 2,83 2,83 2,72 2,78 

IX.A 2,46 2,38 2,79 2,58 

Priemer 2,84 2,89 2,66 2,60 

Celkový 

priemer 

školy 

2,25 2,40 2,09 2,19 

 

 

 

 

 

Priemery tried  : 

1. stupeň  2. stupeň  

Trieda Priemer Trieda Priemer 

 I.polrok II.polrok  I.polrok II.polrok 

I.A 1,04 1,08 V.A 1,46 1,50 

I.B 1,06 1,19 V.B 1,62 1,42 

II.A 1,16 1,27 VI.A 1,87 1,94 

II.B 1,21 1,26 VI.B 1,75 1,85 

III.A 1,26 1,36 VII.A 2,31 2,31 

III.B 1,31 1,43 VII.B 1,87 1,94 

IV.A 1,35 1,45 VIII.A 2,26 2,27 

IV.B 1,49 1,57 VIII.B 1,96 1,94 

   IX.A 1,77 1,75 

 

Celkový priemer za školu za 1. polrok: 1,66 

 

Celkový priemer za školu za 2. polrok: 1,69 

 

Údaje o správaní žiakov: 

 

V zmysle školského poriadku boli žiakom počas 1. polroka školského roka udelené výchovné 

opatrenia. V 1. polroku mal 1 žiak  zníženú známku zo správania o dva stupne.   

Počet pokarhaní riaditeľom školy počas 1. polroka školského roka: 2 

Počet pokarhaní  triednym učiteľom počas 1. polroka školského roka: 5 
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Počet pochvál riaditeľom školy počas 1. polroka šk. roka: -- 

 

Dôvody udelenia znížených známok zo správania a ostatných výchovných opatrení:  

 priestupky týkajúce sa agresívneho správania sa voči spolužiakom,  

 drzé správanie voči vyučujúcim a svojvoľné odchody z vyučovacích 

hodín, záškoláctvo,  

 poškodzovanie školského majetku, podvádzanie a klamstvo, 

 časté opakované priestupky. 

 

 

V zmysle školského poriadku boli žiakom počas 2. polroka školského roka udelené výchovné 

opatrenia. V 2. polroku mali 3 žiaci zníženú známku zo správania, o jeden stupeň 1žiak 

a o dva stupne 2 žiaci.   

Počet pokarhaní riaditeľom školy počas 2. polroka školského roka: 4 

Počet pokarhaní  triednym učiteľom počas 2. polroka školského roka: 9 

Dôvody udelenia znížených známok zo správania a ostatných výchovných opatrení:  

 priestupky týkajúce sa agresívneho a nevhodného správania sa voči spolužiakom,  

 drzé správanie voči vyučujúcim a svojvoľné odchody z vyučovacích 

hodín, záškoláctvo,  

 poškodzovanie školského majetku, podvádzanie a klamstvo, 

 časté opakované priestupky. 

 

 
Žiakom reprezentujúcim školu na súťažiach ako aj za výborný prospech a vzorné správanie 

boli udelené pochvaly riaditeľom školy 31 a pochvaly tr. učiteľmi v počte 66. 
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Údaje o dochádzke žiakov k 31.01.2018: 
Trieda

P
o

če
t 

v
y

m
eš

k
a

n
ý

ch
 

h
o

d
ín

 s
p

o
lu

P
ri

em
er

 n
a

 

ži
a

k
a

P
o

če
t 

n
eo

sp
ra

v
ed

ln
en

ý
ch

 h
o

d
ín

 s
p

o
lu

P
ri

em
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 n
a

 

ži
a

k
a

I.A 864 48,00 0 0,00

I.B 998 55,44 0 0

II.A 456 32,57 0 0,00

II.B 602 37,63 0 0,00

III.A 1052 50,10 0 0,00

III.B 749 39,42 0 0,00

IV.A 758 44,59 0 0,00

IV.B 614 47,23 0 0,00

V.A 831 51,94 0 0,00

V.B 725 42,65 1 0,06

VI.A 1279 71,06 21 1,17

VI.B 943 49,63 11 0,58

VII.A 807 47,47 0 0

VII.B 1242 69,00 30 1,67

VIII.A 1096 68,50 0 0

VIII.B 1200 66,67 0 0

IX.A 1454 60,58 2 0,08

spolu 15670 52,41 65 0,22

Najlepšia dochádzka:       II.A, V.B                  Najhoršia dochádzka:  I.B, VI.A, VII.B 
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Údaje o dochádzke žiakov k 30.06.2018: 
Trieda

P
o

če
t 

v
y

m
eš

k
a

n
ý

ch
 

h
o

d
ín

 s
p
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er

 n
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a

 

ži
a

k
a

I.A 908 50,44 0 0,00

I.B 1142 63,44 0 0,00

II.A 758 54,14 4 0,29

II.B 689 45,93 0 0,00

III.A 1076 51,24 0 0,00

III.B 676 35,58 0 0,00

IV.A 874 51,41 0 0,00

IV.B 898 69,08 0 0,00

V.A 717 44,81 0 0,00

V.B 710 44,38 0 0,00

VI.A 1706 94,78 322 17,89

VI.B 1439 75,74 7 0,37

VII.A 951 55,94 0 0

VII.B 1359 75,50 255 14,17

VIII.A 1167 72,94 0 0

VIII.B 1172 65,11 0 0

IX.A 2370 98,75 0 0

spolu 18612 62,67 588 1,98

Najlepšia dochádzka      III.B,II.B, V.A, V.B 

Najhoršia dochádzka:   IV.B, VI.A, VII.B, IX.A, VI.B 

 

Celkový počet vymeškaných hodín: 34 282              priemer na žiaka: 110,23 

Z toho neospravedlnených: 653    priemer na žiaka: 2,10 

 

 

V druhom polroku školského roka narástol počet neospravedlnených hodín u dvoch žiakov, 

ktorí navštevovali školu desiaty rok. Triedni učitelia v spolupráci s vedením školy pravidelne 

vyhodnocovali dochádzku a neospravedlnené hodiny hlásili vedeniu školy. Pravidelne sa 

zasielali oznámenia o nepravidelnej školskej dochádzke a predvolania na pohovor s rodičom.  
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3. Informácie o externých testovaniach 
 

 

Testovanie 5 – 2017 

Testovanie 5-2017 sa uskutočnilo 22. novembra 2017 a testovaných bolo 31 žiakov 

z predmetov: Matematika a Slovenský jazyk a literatúra 

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR 

% 

Rozdiel 

priemernej 

úspešnosti školy 

oproti národnému 

priemeru 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

58,20 62,80 -4,60 

Matematika 64,80 64,70 +0,10 

 

 

 

Testovanie 9-2018 

 

Testovanie 9-2018 sa uskutočnilo v 21. marca  2018 a zúčastnilo sa ho 24 žiakov.  

 

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR 

% 

Rozdiel 

priemernej 

úspešnosti školy 

oproti národnému 

priemeru 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

60,8 63,0 -2,2 

Matematika 47,8 55,9 -8,1 

 

 

V rámci účasti žiakov v KOMPARE naša škola bola ocenená titulom: Škola, ktorá to 

s kvalitou vzdelávania myslí vážne“. 

 

V rámci projektu KOMPARO 2017/2018 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnilo testovanie  

v 16. novembra 2017. Počet zúčastnených žiakov 31 z celkového počtu žiakov v ročníku 35:  

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR % 

Slovenský jazyk a literatúra 52,50 62,80 

Matematika 38,40 50,40 

Biológia 36,20 48,00 

Geografia 43,90 43,60 

Všeobecné študijné výsledky 41,80 54,50 
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V rámci projektu KOMPARO 2017/2018 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnilo testovanie  

v mesiaci máj 2018. Počet zúčastnených žiakov 26 z celkového počtu žiakov v ročníku 30:  

Predmet Úspešnosť školy % Úspešnosť v rámci SR % 

Slovenský jazyk a literatúra 27,8 48,6 

Matematika 35,1 57,4 

Prírodoveda 48,1 59,7 

Vlastiveda 45 63,9 

Všeobecné študijné 

predpoklady 

31,7 53,7 

 

 
Naša škola získala certifikát  ako škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí vážne. 

 
PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ 

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. 

funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa 

na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky. V dňoch 16. – 27. apríla 

2018 sa na Slovensku uskutočnilo hlavné meranie štúdie PISA 2018, ktorého sa zúčastnilo            

9 našich 15- ročných žiakov. 
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4. Údaje o zamestnancoch 
 

Zamestnanci k 31.08.2018: 
 

Počet pedagogických zamestnancov:   

fyzický stav:  31 z toho 2 vychovávateľky dopĺňajúce si úväzok ako pedagogický asistent 

alebo učiteľ,  6 učitelia na čiastočný úväzok, 4 asistenti na plný úväzok,  

Počet odborných zamestnancov: 2 

- špeciálny pedagóg na dohodu / prepočítaní stav 0,13 

- školský psychológ od 1. júla 2018  

Prepočítaný stav učiteľov:  21,87    

Prepočítaný stav asistentov pre žiakov so zdr. znevýhodnením: 4,00 

Prepočítaný stav pedagogických asistentov  pre žiakov so SZP: 0,30 

    

Počet vychovávateľov ŠKD:          Fyzický stav 2                   Prepočítaný stav: 1,56 

 

 

Počet nepedagogických zamestnancov:   fyzický stav   13                 prepočítaný stav:   12,40 

1 – ekonóm- 1- hospodár- administratívny pracovník, 1- údržbár- opravár -správca EBS,             

4- upratovačky, 1- vedúca školskej jedálne, 5- kuchárok.  
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Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov:                                                        

 

 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Učiteľ ZŠ VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 2 

VŠ II. stupňa začínajúci 0 

VŠ II. stupňa samostatný 5 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 3 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 15 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Vychovávateľ USO nekvalifikovaný 0 

USO začínajúci 0 

USO samostatný 2 

USO s I. atestáciou 0 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Pedagogický 

asistent 

USO nekvalifikovaný 0 

USO začínajúci 0 

USO samostatný 0 

USO s I. atestáciou 0 

VŠ I. stupňa nekvalifikovaný 0 

VŠ I. stupňa začínajúci 1 

VŠ I. stupňa samostatný 3 

Kategória PZ  Stupeň 

vzdelania 

Kariérový stupeň Počet 

zamestnancov 

Odborný 

zamestnanec 

VŠ II. stupňa nekvalifikovaný 0 

VŠ II. stupňa začínajúci 1 

VŠ II. stupňa samostatný 1 

VŠ II. stupňa s I. atestáciou 0 

VŠ II. stupňa s II. atestáciou 0 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 

2017/2018: 

 
Druh vzdelávania Názov vzdelávania Počet prihlásených 

zamestnancov  

Z toho 

zaradených do 

vzdelávania 

Z toho  zamestnancov- 

absolventov 

Aktualizačné 

vzdelávanie 

Pokročilé 

interaktívne 

vyučovanie v práci 

učiteľa 

9 9 9 

Plávanie 1 0 0 

Zjazdové lyžovanie 2 2 2 

Inovačné vzdelávanie Myšlienkové mapy 

vo vyučovacom 

procese 

10 10 10 

Rozširujúce štúdium 

 

Učiteľstvo 1-4 1 1 1 

Špeciálna 

pedagogika 

2 2 1 

I. atestácia Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

3 3 1 

II.atestácia Prípravné atestačné 

vzdelávanie 

2 2 0 

Adaptačné vzdelávanie  1 1 1 

 

Počas  školského roka sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci zúčastňovali seminárov, 

školení a workshopov podľa aktuálnych ponúk a potrieb školy.  
V mesiaci jún sa uskutočnil plánovaný preventívny program na predchádzanie  a zvládanie 

agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov pre zamestnancov školy vrátane 

psychologického poradenstva. 
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5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

 

5.1. Vzdelávacie oblasť: Matematika a práca s informáciami- matematika, 

informatika: 

 

Príprava žiakov nadaných a talentovaných prebiehala aj v tomto školskom roku.  

Na okresnom kole 39. ročníka Pytagoriády našu školu na okresnom kole reprezentovali 

žiaci: P4 – Dalma Pappová / 41.m N/, P5-  Márk Takáč / 9.m UR/, Tomáš Tóth /33.m N/, P8 

– Lucia Szilágyiová / 23.m N/. 

 

Predprípravné testovanie žiakov 5. roč. v matematike  v rámci projektu E-testovanie 

prebehlo v mesiaci október 2017 pod vedením pani uč. Takáčovej a pani uč. Kosztyuovej A.  

Žiaci boli testovaní z matematick gramotnosť. Zúčastnilo sa 31 žiakov s priemernou 

úspešnosťou školy 43,5% / 53,3% celoslovenská úspešnosť, percentil školy 17/. V mesiaci 

november sa uskutočnilo E-testovanie žiakov 5. ročníka z predmetu Matematika 

s priemernou úspešnosťou našich žiakov 63,6% / 59,4% celoslovenská úspešnosť, percentil 

66/. Testovaných bolo 13 žiakov. V 8. ročníku sa uskutočnilo v rámci E-testovania testovanie 

žiakov 8. ročníka v predmetoch matematika a slovenský jazyk. Testovania sa zúčastnilo 30 

žiakov. Priemerná úspešnosť z matematiky 36,7% /44,3% celoslovenská úspešnosť/ a zo 

slovenského jazyka 48,3% /54,5%celoslovenská úspešnosť/ v rámci školy. Priebežne na 

hodinách matematiky, občianskej náuky, etickej výchovy sa realizujú aktivity na podporu 

a zvýšenie finančnej gramotnosti.  

V 8. ročníku celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko pre žiakov 2.-5.ročníka 

pod vedením p. uč. Pavlikovej bolo zapojených 41 žiakov. 1 žiak získal titul Všetkovedko a 

ostatní žiaci titul Učeň Všetkovedka.  

 Na zatraktívnenie uvedených oblasti sa v spolupráci so SOŠ Kráľovský Chlmec 

zorganizoval pre žiakov 8. a 9. ročníka Deň techniky a ekonomiky. Žiaci mali možnosť si 

prakticky vyskúšať svoje vedomosti vo finančnej gramotnosti a získať prvotné poznatky 

z predmetu ekonomika. 

Šiesti žiaci našej školy sa zapojili do súťaže IQ olympiáda, ktorú organizovala 

nezisková organizácia MENSA SLOVENSKO pod záštitou MŠ VV a Š SR. Žiaci z 5.B 

triedy: V. Tárczyová, M. Takáč, P. Smolnický,zo 7.B triedy N. Timková patria medzi 75% 

najlepších riešiteľov školského kola. Ostatní zapojení žiaci. 5.B D. Martinková, 8.A M. 

Gazdag. 

V mesiaci jún sa žiaci 7. ročníka /23 žiakov/ zapojilo do internetovej súťaže IT-

FITNESTEST 2018. Úlohy sa týkali bezpečnosti, kanc. nástrojov, internetu, soc. sieti. 

Úspešnosť: VII.A -45,33%, VII.B- 56,36%. 

 

5.2. Vzdelávacie oblasť: Človek a príroda- prírodoveda, fyzika, chémia, biológia 

 

V predmetoch chémia, biológia a fyzika sa priebežne realizovali praktické cvičenia 

a projekty.  

Počas školského roka sa uskutočnili ďalšie aktivity pre žiakov:  

 

- pre žiakov 1.-9. ročníka sa uskutočnili aktivity z príležitosti Týždňa zdravej výživy 

v mesiaci október 2017 so zámerom viesť žiakov ku zdravej výžive: ochutnávka ovocia 
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z príležitosti Svetového dňa  zdravej výživy  v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pani 

E. Matyiovou, 

- počas školského roka sa priebežne realizoval zber vrchnákov PET fliaš, 

- z príležitosti Dňa zeme sa uskutočnila výstavka prác z recyklovateľného materiálu  

pre žiakov 1.až 9. Ročníka,  

 

- prierezová téma Ochrana života a zdravia sa realizovala formou dvojdňového branného 

výcviku pre žiakov 5.-9- ročníka v mesiaci október so zameraním na teoretické vedomosti 

a praktické zručnosti žiakov a v mesiaci jún. Pre žiakov 1.až 4. ročníka sa uskutočnili 

dvojdňové Didaktické hry. Praktické ukážky predviedli príslušníkov záchranného  

hasičského zboru z Kráľovského Chlmca, pri požiari, dopravnej nehode, hasenie vodou 

a penou so sprievodným slovom počas trvania ukážok. Členky Slovenského ČK predviedli 

minikurz prvej pomoci pri zástave dýchania, použitie stabilizovanej polohy, použitie rôznej 

obväzovej techniky.  

 

- v mesiaci máj nás žiaci deviateho ročníka reprezentovali na 24. ročníku okresnom kole 

súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, kde sa umiestnili na 8. mieste Poslaním súťaže 

pre žiakov II. stupňa ZŠ a pre žiakov 1.- 4. ročníka osemročných gymnázií,  je overiť si 

teoretické vedomosti učiva  „ Ochrana života a zdravia“ praktickými zručnosťami. 

Súťažiaci  mali zvládnuť celú trať s preukázaním dobrej telesnej zdatnosti, byť teoreticky 

pripravení  a preukázať praktické návyky, nesmeli chýbať zanietenosť, odvaha a chuť 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky. 

 

- Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Trebišove každoročne organizuje okresné 

kolo súťaže družstiev Mladých zdravotníkov. Päťčlenné družstvá zo základných škôl 

trebišovského okresu tam preukazujú svoje vedomosti na 6 stanovištiach 

v disciplínach: história medzinárodného hnutia Červeného kríža a Slovenského ČK, pravidlá 

správania sa na ceste (dopravná výchova), teoretické i praktické zdravotnícke vedomosti 

i zručnosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Našu školu aj v tomto školskom roku 

reprezentovali žiaci 8. ročníka. Umiestnili sa na 14.mieste. 

 

5.3. Vzdelávacie oblasť: Jazyk a komunikácia- slovenský jazyk, anglický jazyk, 

ruský jazyk 

 

Na 9. ročníku OK olympiády Slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa zúčastnila 

žiačka 9. ročníka F. Szabóová a obsadil 2.miesto pod vedením p.uč. Udvardyovej. V súťaži 

YPSILON – slovina je hra M. Takáč z V.B triedy v rámci Slovenska získal 3. miesto medzi 

žiakmi 5. ročníka. 

V mesiacoch november a január žiaci 5.ročníka a 8.-9. ročníka  navštívili divadelné 

predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach:  Ronja, dcéra lúpežníka a Grófka Marica. 

  Predprípravné testovanie žiakov 5. roč. v rámci projektu E-testovanie prebehlo 

v mesiaci november 2017 pod vedením pani uč. Takáčovej a pani uč. Kosztyuovej A. 

Zúčastnilo sa ho 13 žiakov s úspešnosťou 60,3% / 62,2% celoslovenská úspešnosť, percentil 

38/.  

V mesiaci február sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov 

Kubín pre 2.až 4.ročník. Víťazi, Gustáv Choma v prednese poézie, M.Akim Babiak                

v prednese prózy, menovaní žiaci nás reprezentovali na okresnom kole. Žiak M. Akim 

Babiak na okresnom kole získal 3. miesto.  

Za historickými pamiatkami Banskej Bystrice v rámci krúžku Cvičenia zo 

slovenského jazyka s cieľom spoznať pamätihodnosti mesta sa vybrali žiaci 8. a 9. ročníka. 
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Exkurziu pod názvom Za historickými pamiatkami hlavného mesta absolvovali žiaci 

7. ročníka s cieľom rozšíriť vedomosti žiakov z literatúry, spoznať pamiatky spájajúce sa 

s osobnosťami hlavného mesta. 

  

Od 1.ročníka sa na našej škole vyučuje anglický jazyk. Pri vyučovaní cudzieho jazyka 

sa využívali inovatívne metódy edukácie – hry, tvorivé zážitkové metódy, inscenačné metódy 

a rolové úlohy, pri vyučovaní sa eliminuje memorovanie. 

V mesiaci september sa žiaci 7.-9.ročníka našej školy pod vedením p. uč. Hajdókovej 

zúčastnili aktivity „ Európsky deň jazykov“ v SOŠ Kráľovskom Chlmci.  

Na hodinách cudzieho jazyka sa využívalo Európske jazykové portfólio ako nástroj 

autoevalvácie a podpory učenia sa cudzieho jazyka. Na 28. ročníku obvodového kola 

Olympiády v anglickom jazyku sa  v kategórii 1B žiačka  8. ročníka A. Pólyiová umiestnila 

na 8. mieste pod vedením p.uč. Hajdókovej.  

 

Aktivity v školskej knižnici počas 1. polroka školského roka boli zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti: Záložka do knihy spája školy s cieľom nadviazať kontakt s českou 

školou a podporiť čítanie. Projekt  pokračoval Vianočnými pozdravmi pre kamarátov so ZŠ 

Duchcov v Českej republike.  

Z príležitosti Marec -mesiac kníh do našej školskej knižnice zavítali predškoláci 

z materskej školy. Pani knihovníčka porozprávala o tom, ako funguje knižnica, predškoláci si 

prezreli pekné knižky. Predškoláci ukázali aj svoju šikovnosť a vyfarbili omaľovánky  

s rozprávkovými motívmi. 

 

Aktivity metodického združenia 1.-4.ročníka – otvorená hodina:  

Predškoláci z MŠ, navštívili svojich kamarátov – prvákov. Učiteľky 1. ročníka ukázali 

deťom, čo ich v škole čaká a na jednu vyučovaciu hodinu premenili predškolákov                   

na školákov. 

 

 

Školské aktivity a podujatia sa priebežne zverejňovali v novinkách  aj s fotografiami  na web 

stránke školy. 

 

 

5.4. Vzdelávacie oblasť: Človek a spoločnosť – vlastiveda, dejepis, geografia, 

občianska náuka 

 

V okresnom kole Geografickej olympiády pod vedením p. uč. Popovičovej v kategórii G 

nás reprezentovali žiaci: M. Takáč /5.m-ÚR/, V. Tárczyová /7.m ÚR/, v kategórii E nás 

reprezentovali žiaci: M. Gazdag /2.m-ÚR/, F. Szabová /3.m-ÚR/. Žiaci sa zúčastnili krajského 

kola.  

 

 

V mesiaci december 2018 sa žiaci 6.-9.ročníka /16 ž./ sa zapojili do internetovej 

geografickej súťaže GQIQ /3.ročník/. Súťaž organizovala MAPA Slovakia. Úspešní 

riešitelia: A. Pólyiová VIII.A, Laura Smolnícka VIII.B, Marcel Gazdag VIII.A, Jakub Fekete 

VIII.A, Kamila Bálintová VIII.B, Ladislav Mokri VII.A. 

 

V mesiaci jún sa žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka vedomostnej súťaže Kreatívna 

geografia.  
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Žiaci 5. ročníka v rámci predmetu geografia absolvovali exkurziu do Planetária v Košiciach. 

V rámci krúžku z regionálnej výchovy žiaci 5.-9.ročníka navštívili Soľný dom vo Veľkých 

Trakanoch a navštívili Rákocziho kaštieľ v Borši. Žiaci 4. ročníka v rámci predmetu 

prírodoveda absolvovali exkurziu do Planetária v Košiciach. 

V mesiaci máj žiaci 2. a 5. ročníka v rámci školského výletu navštívili Národnú prírodnú 

rezerváciu Morské oko v sopečnom pohorí Vihorlatských vrchov.   

 

V mesiaci jún žiaci 3. ročníka  v rámci vlastivedy absolvovali návštevu mesta Košice. 

 

V okresnom kole Dejepisnej olympiády pod vedením p. uč. Csanaka nás reprezentovali 

žiaci: 

Kategória E                     F. Tóthová / 2.m- ÚR/               krajské kolo / 15. miesto/ 

Kategória D                    M. Gazdag / 9.m – ÚR/ 

                                       M. Mižák  /11.m- ÚR/       

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Trebišov, dňa 23.4.2018 

zorganizoval 2.ročník okresného kola súťaže „Medzníky II. svetovej vojny“. Našu školu 

reprezentovalo trojčlenné družstvo  žiačok deviateho ročníka v zložení  T. Kovácsová,  

S. Palková a F. Szabóová. Za účasť obdŕžali diplom. 

Žiaci V.B triedy sa pod vedením triedneho učiteľa Mgr. A.Csanaka zapojili  

do 8. ročníka  Veľkej pravekej súťaže pre základné školy. Ich  úlohou bolo nakresliť 

pravekého šamana s jeho príbytkom.  

 

V mesiaci máj  sa v Kráľovskom Chlmci konal 1.ročník vedomostnej súťaže Dejepis 

v kocke. Súťaž sa uskutočnila pri príležitosti 575. výročia narodenia Mateja Korvína. Našu 

školu pod vedením pána učiteľa Mgr.A.Csanaka reprezentovalo trojčlenné družstvo zložené 

zo žiakov 8.ročníka. S. Bálint, M.Gazdag a M.Mižák, obsadili druhé miesto. 

Žiaci 8.-9. ročníka v mesiaci máj absolvovali dejepisnú exkurziu. Navštívili Vojenské 

historické múzeum vo Svidníku. Prezreli si exponáty, ktoré im priblížili obdobie I. a II. 

svetovej vojny. V areáli múzea videli vojenskú bojovú techniku. Bodkou ich programu 

v múzeu bolo premietanie skutočných vojnových záberov v krátkometrážnom filme. V tesnej 

blízkosti múzea  navštívili aj Pomník padlých sovietskych vojakov. Následne  sa presunuli  

na Duklu. Oboznámili  sa s krásnym prostredím Dukly pohľadom zo 49 metrov 

vysokej vyhliadkovej veže.  Na pamätníku a vojnovom cintoríne na Dukle  si uctili pamiatku 

padlých vojakov položením venca.  

 

 

Začiatkom šk. roka sa žiaci  9.ročníka zúčastnili festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne 

znevýhodnených a zdravých detí s názvom: Mosty bez bariér v Pribeníku. 

 

V septembri sme sa zapojili do projektu Biela pastelka, ktorý organizovala Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí so zrakovým postihnutím s finančnou 

podporou 98,55€.  

Pravidelne každý rok sa naša škola zapája hodnotením detských príspevkov    

do projektu: Detský čin roka, ktorý pomáha deťom škôl zorientovať sa v hodnotách 

a rozhoduje o tom, ktorý skutok považuje za najcennejší a získa ocenenie Detský čin roka. 

 

Na začiatku školského roka boli žiaci aj rodičia oboznámení s Deklaráciou ľudských 

práv a práv dieťaťa. 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou  
 

 20 

Spolupráca s organizáciou UNICEF zaoberajúcou sa ľudskými právami a právami dieťaťa 

pretrvávala aj tento školský rok.  Naša škola sa zaregistrovala do programu: Škola priateľská 

deťom. Prvý decembrový týždeň sme sa zapojili do predaja vianočných pohľadníc. Žiaci 

zakúpili pohľadnice v sume 112€, čím sa rozhodli takto pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, 

hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy.   

Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz organizoval celoslovenskú verejnú zbierku 

Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa konala 14. - 20. mája 2018, bolo 

zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Vyzbieraná 

suma:134,30€ 
 22. ročník celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil  v piatok  13. apríla 

2018. Finančnou zbierkou Deň narcisov vyjadrili aj naši žiaci a zamestnanci  svoju 

podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí vo svojom živote zápasia s rakovinou. Celková 

výška príspevkov na našej škole je 55 €. 

Žiacka rada zasadala dva krát pod vedením p. uč. Csanaka. Pre žiakov a rodičov bola 

k dispozícii Schránka dôvery. 

Žiaci 1. stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia mohli tráviť voľný čas v oddelení 

mimoškolskej činnosti. 

 

 

 

 

5.5. Vzdelávacie oblasť: Človek a hodnoty- etická výchova, náboženská výchova  

 

 

V prvom polroku školského roka v rámci triednických hodín sa zvýšená pozornosť 

venovala prevencia agresivity a šikanovania na škole.  Pri prevencii a pri riešení šikanovania 

v škole sa využíva Školský program bezpečnosti a prevencie. 

         V spolupráci s CPPPaP Trebišov sa aj v tomto školskom roku realizoval preventívny 

program „ Obchodovanie s ľuďmi“ pre žiakov 8. ročníka. Pre žiakov 5. ročníka pracovníci 

CPPPaP realizovali preventívny program: „Teambulding“. V 6. ročníku sa uskutočnila 

beseda na tému: „ Šikanovanie“. Zámerom bolo aj zistiť klímu triedy a zároveň upevniť 

kolektív žiakov. V 4. ročníku sa uskutočnila beseda s pracovníkom CPPPaP ohľadom 

vzájomnej úcty a správania sa. 

 V mesiaci jún žiaci 3. ročníka  navštívili  Košice- Čermeľ. Cieľom bolo priblížiť život 

a zvyky iných kultúr. Netradičný školský výlet na jedinej detskej železnici na Slovensku 

dopravil žiakov do Údolia Manitu, kde sa mohli žiaci oboznámiť so zvykmi a tradíciami 

indiánov.  

 

 

5.6. Vzdelávacie oblasť: Človek a svet práce- pracovné vyučovanie, technika, svet 

práce 

 

Počas školského roka sa žiaci zapojili do zberu SABI viečok,  zberu papiera 

a vrchnákov PET fliaš. Deň techniky a ekonomiky na našej škole sa uskutočnil v mesiaci 

november 2018.  V predmete technika sa uskutočnila prezentácia strojov a ich praktického 

využitia. 

 V rámci predmetu technika sa realizovali aj výstavky prác žiakov, ktoré zdobili 

interiér školy s rôznou tematikou. V rámci predmetu Pracovné vyučovanie v 3.ročníka a  

v rámci záujmového útvaru Z každého rožka troška  sa využívala cvičná kuchyňa. V rámci 
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predmetu technika- svet práce v 5. ročníku sa zrealizovala výsadba okrasných kvetín 

v areáli školy. Priebežne sa vykonávala údržba celého areálu školy. 

 

 

 

5.7. Vzdelávacie oblasť: Umenie a kultúra – hudobná výchova, výtvarná výchova,  

výchova umením 
 

V zmysle  propozícii sa priebežne zapájame do výtvarných súťaží: Vesmír očami detí,  

grafický návrh obalu žiackej knižky. Naši žiaci z 1. stupňa sa zapojili do výzvy pani 

ministerky školstva na tvorbu vianočných a novoročných pozdravov pod vedením p. uč. 

Pavlikovej. V okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí – 2018 v 2. kategórii 

reprezentovali našu školu: Tamara Dajková z II.A, Laura Smolnická z VIII.B triedy  

v 3. kategórii mali vystavené výtvarné práce v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína 

v Trebišove. 

 

 V školskom roku sa organizovali tradičné školské akcie: Halloweenská párty, 

Pasovanie do cechu žiackeho, Mikulášske oslavy, Vianočná akadémia, Karneval, Deň 

matiek, Deň detí, Stolnotenisový turnaj pod záštitou primátorky mesta z príležitosti 

osláv dňa detí, Slávnostná rozlúčka deviatakov. 

            V tomto školskom roku sa pre žiakov 8. a 9. ročníka organizoval aj Kurz 

spoločenských tancov pod vedením pána učiteľa Štofana. 

 

 V spolupráci s miestnou Základnou umeleckou školou sa organizovali výchovné 

koncerty pre našich žiakov. V mesiaci apríl žiaci ZUŠ v Čiernej nad Tisou nám predviedli 

hru na jednotlivých hudobných nástrojoch. Vďaka pani učiteľkám sme sa dozvedeli aj  

o vzniku a vývine hudobných nástrojov.  

 

V mesiaci apríl k nám zavítali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Predviedli nám 

rozprávku Zbojník Rumcajs. Rumcajs, známy na Slovensku ako Rumpeľ, bol láskavý 

obuvník.  

 

5.8 Vzdelávacie oblasť: Zdravie a pohyb- telesná a športová výchova 

 

Počas  školského roka sa rozvíjali formy povinnej a nepovinnej telesnej výchovy.  

Pod vedením vyučujúcich telesnej a športovej výchovy sa naši žiaci zapájali do športových 

podujatí a aktivít organizovaných našou školou aj školami v našom regióne ako aj súťaží 

podporovaných MŠ VV a Š SR:  

 

Súťaže podporované MŠ VV a Š SR:  

Futbal – mladší žiaci – obvod /3. miesto/ 

              starší žiaci – obvod / 3. miesto/ 

 

Stolný tenis – okresné kolo 5.miesto   

 

Vybíjaná – najmladší žiaci okres /4.m/ 

- dievčatá okres / 1.m/, kraj 5.miesto 

 

Volejbal  - ch - okresné kolo 1. miesto, krajské kolo 4. miesto 
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Súťaže organizované školami nášho  regiónu: 

 

Vinobranecká olympiáda v Kráľovskom Chlmci,  

Futbalový turnaj o Putovný pohár L. Takácsa v Somotore /1. miesto/ 

Vianočný futbalový turnaj vo Veľkých Trakanoch / 1. miesto/ 

Liga majstrov - naša škola sa zapojila do futbalovej súťaže Liga majstrov pre ZŠ, ktorú 

organizovala ZŠ POH Veľké Kapušany už tretí rok. Naši žiaci obsadili 2. miesto. 

Futbalový turnaj „ Tisza cupa“ vo Veľkých Trakanoch – naši žiaci obsadili 2. miesto 

Športová súťaž o Pohár starostu obce Streda nad Bodrogom- naši žiaci vo volejbale 

obsadili 1. miesto a futbale 2. miesto, 

Športová olympiáda Medzibodrožia v Kráľovskom Chlmci, kde nás reprezentovalo 35 

žiakov zo 6.-9. ročníka a obsadili 1. miesto, získali aj putovný pohár. Žiaci súťažili 

v nasledovných disciplínach: atletika, basketbal, vybíjaná, futbal. 

Barátság kupa – ZŠ s VJM Čierna nad Tisou – naši žiaci získali 3. miesto. 

 

Mini a midi volejbal – žiaci a žiačky 5. až 9. ročníka  hrali základné kolá v regióne  

so základnými školami ZŠ s VJS Streda n/Bodrogom a ZŠ s VJS Kráľovský Chlmec.  

Vo finále v predkolách obsadili chlapci v MINI volejbale 2. miesto a v MIDI volejbale  

1. miesto a postúpili do krajského kola, kde obsadili 6.miesto. V predkole dievčatá v MINI 

volejbale postúpili do krajského kola. Slovenská volejbalová federácia organizovala  

pre žiakov súťaž v prehadzovanej. Žiaci odohrali zápasy v trojiciach a obsadili 2. miesto.   

 

Detské dopravné ihrisko navštívili žiaci 4. ročníka v Sobranciach v mesiaci september a 

v mesiaci máj žiaci 3. ročníka. 

 

Súťaže organizované školou: 

Z príležitosti Dňa detí sa uskutočnil 4. ročník  stolnotenisového turnaja pod záštitou 

primátorky mesta. V skupine 5.až 7.ročníka získal 1.miesto E.Barati, 2.miesto Zelenák D., 

3.miesto Rácz R.. V skupine 8.a 9.ročníka získali 1.miesto Kovács E., 2.miesto  

Godarský L.,3.miesto Koči A. 

XIV. ročník putovného pohára ZŠ. Naši starší žiaci obsadili 7.miesto a mladší žiaci 

9.miesto. Futbalovej súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev. 

 

Športové aktivity a branné aktivity 

 

 V rámci predmetu telesná a športová výchova pre žiakov 5.ročníka sa zorganizovali  

Cvičenia v prírode- turistika vo Vysokých Tatrách.  

V 3. a 6. ročníku sa uskutočnil v mesiaci apríl základný a zdokonaľovací plavecký výcvik, 

ktorý sa realizoval v Thermaparku Šírava. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov. 

 

Ochrana života a zdravia-  pre žiakov sa organizovali v jesennom a letnom období 

v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia  branné preteky aj s teoretickou prípravou. 

Žiaci absolvovali účelové cvičenie na trase Čierna nad Tisou – Bieľ a Čierna nad Tisou- Malé 

Trakany. 

 

V mesiaci február žiaci 7. ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik. Základný lyžiarsky 

výcvik sa realizoval v lyžiarskom stredisku Július vo Vyšnej Slanej. Lyžiarskeho výcviku 

/ďalej LV/ sa zúčastnilo 27 žiakov, nelyžiarov. Už z tohto čísla je zrejmé, že práca bola 

náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy lyžovania veľký počet 

žiakov. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev.  
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V mesiaci máj sa žiaci 4. ročníka zúčastnili Školy v prírode v Drienici. Školy v prírode sa 

zúčastnilo 26 žiakov. 

  

 

 

5.9 Výchovné oblasti  ŠKD  
 

Aktívna bola činnosť školského klubu detí pri našej základnej škole. V jesennom období 

pod názvom Farebná jeseň a Pozor deti šarkan letí, žiaci spolu s vychovávateľkami 

pripravili výzdobu z prírodného materiálu, čím prispeli k estetickej výzdobe interiéru školy.  

V novembri sa zorganizovala súťaž v čítaní rozprávok: S batohom plným rozprávok. Aj 

deti z ŠKD sa zúčastnili Haloweenskej párty. 

V zimnom období sa žiaci aktívne podieľali na vianočnej výzdobe oddelení, chodieb 

a okien pod názvom Biele Vianoce. Posledný deň pred vianočnými prázdninami 

zorganizovali vychovávateľky pre deti v ŠKD Vianočnú akadémiu. V spolupráci  

so školskou knižnicou bolo zorganizované popoludnie pre žiakov pod názvom Z rozprávky 

do rozprávky a V ríši rozprávok.  V jedno popoludnie trávili žiaci v telocvični na Zimnej 

športovej olympiáde. Pre žiakov vychovávateľky zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme 

výtvarnú súťaž. Z príležitosti Dňa detí sa žiaci zúčastnili aktivity Spieva celá ŠKD. 

 
V mesiaci máj deti  I. a II. oddelenia sa zúčastnili súťaže: "ŠKD hľadá talent". Deti 

prezentovali svoj talent v oblasti spevu, tanca, prednesu a rozprávania vtipov. Povinnú 

zostavu z karate predviedla L.Ficuová. Deťom sa veľmi páčila zostava so stuhami v podaní 

Z.Romanovej, V.Pagačárovej a P.Szaporovej. V úlohe rozprávača vtipov sa predviedol 

M.Vidlička.  

 

 
5.10 Voľnočasové  aktivity: 

 
Záujmová činnosť 

 V rámci voľnočasových aktivít pracovalo v  šk.r. 2017/2018 na našej škole                   

18  krúžkov na I. a II. stupni ZŠ. Z celkového počtu 315 žiakov si uplatnilo v našej škole 

vzdelávací poukaz 267žiakov. Vo väčšej miere bola podporená pohybová aktivita žiakov 

v športových krúžkoch. Svoje zručnosti a schopnosti mohli žiaci rozvíjať v krúžkoch 

šikovných rúk, speváckom a tanečnom krúžku.  V rámci krúžkovej činnosti sa mohli žiaci 

pripravovať aj na testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy a zdokonaľovať sa 

v anglickom jazyku. Významne prispel svojou činnosťou aj krúžok čitateľský k rozvoju 

čitateľskej gramotnosti. Práca jednotlivých krúžkov sa prejavila aj počas školského roka.  

 

 

5.11  Spolupráca s partnermi školy:  

 

Spolupráca so strednými školami a ÚPSVaR: 

 Žiaci  9. ročníka pod dohľadom našich pedagogických zamestnancov v SOŠ Pribeníku 

v rámci projektu: „ Mosty bez bariér“ absolvovali 9. ročník tvorivosti a spolupráce zdravotne 

znevýhodnených. Žiaci deviateho ročníka absolvovali besedu s pracovníkmi ÚPSVaR 

ohľadom profesijnej orientácie. Stredné školy v regióne organizovali pre žiakov 9. ročníka 

Dni otvorených dverí so zámerom zviditeľniť a predstaviť odbory, ktoré môžu žiaci študovať. 
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Spolupráca s CPPP a P a CŠPP v Trebišove , RÚVZ v Trebišove: 

Žiakom a ich rodičom boli zabezpečené bezplatné poradenské a diagnostické služby. 

Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia sa uskutočňovali v priestoroch našej školy. 

Pre žiakov boli zorganizované besedy s pracovníkmi  CPPP a P. Pri riešení prevádzky školy 

bola úzka spolupráca aj s pracovníkmi RÚVZ Trebišov. 

 

Spolupráca s Mestskou políciou Čierna nad Tisou a Okresným riaditeľstvom 

PZ v Trebišove, Združením rodičov 

 V úzkej spolupráci so Združením rodičov sa organizoval Ples rodičov. Aktívna 

podpora zo strany rodičov bola pri úpravách interiéru školy, ako aj pri organizácii školských 

akcií. Pri riešení výchovných problémov aj v tomto školskom roku bola úzka spolupráca 

s príslušníkmi mestskej polície Čierna nad Tisou ako aj s príslušníkmi PZ. 

 

 

 

Spolupráca so zriaďovateľom školy a s komunitným centrom 

 

Počas  školského roka bola aktívna spolupráca pri riešení technického stavu objektov 

ako aj areálu školy so zriaďovateľom školy, ktorý aj v spolupráci s mestským zastupiteľstvom 

podporuje rozvoj školy a aktívne sa zúčastňuje na školských akciách s cieľom  podporiť 

pohybové aktivity žiakov, zdravý životný štýl, environmentálnu problematiku, regionálne 

tradície. Komunitné centrum pomáhalo škole pri organizovaní školských akcií a pri riešení 

sociálnych prípadov vyskytujúcich sa na našej škole. 

 

6. Projekty 
  
 Naša škola sa zapája do projektov so zámerom skvalitniť výchovno-vzdelávací  proces 

a zabezpečiť vhodné podmienky pre žiakov aj zamestnancov. 

 

 

1. Národný projekt – Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy / Národné 

športové centrum/ 

 

2. Národný projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách          

s využitím elektronického testovania /NÚCEM/ 

3. Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-

patologických javov v školskom prostredí /VÚD PaP/ 

4. Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému Regionálneho školstva /MŠ VV 

a Š SR/ 

5. Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety /ÚIPŠ/ 

6. Školské ovocie /HOOK/  
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7. Národný projekt PRINED – projekt inklúzivnej edukácie /MPC/ 

8. Národný projekt AMV – aktivizujúce metódy výchovy / MPC/ 

9. Národný projekt Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných 

školách /MPC/ 

10. Projekt COOL VOLLEY /Mini a midi volejbal/ /SVF/ 

11. Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov /MPC/ 

12. Národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách  /ÚIPŠ/ 

13. Projekt: Rozvoj informatizácie regionálneho školstva /ÚIPŠ/- Infovek 

14. Projekt: Digitálni štúrovci /Ministerstvo dopravy, pôšt a telekominikácií SR/ 

15. Projekt: Moja prvá škola pre učiteľov 1. stupňa /Nezisková organizácia EDULAB/ 

 

 V školskom roku 2016/2017 boli podané žiadosti: 

- o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania –„ V základnej 

škole úspešnejší“ s cieľom zvýšiť inkluzívnosť  a rovnaký prístup ku vzdelávaniu a zlepšiť 

výsledky a kompetencie detí a žiakov /  vytvorenie nových pracovných miest pre 3 asistentov 

učiteľa a 1 školského psychológa/. 

- o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykovej učebne a dielne prostredníctvom mesta Čierna nad Tisou. 

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania  

–„ V základnej škole úspešnejší“ bola schválená a MŠVV a Š SR pristúpilo k uzavretiu 

zmluvy s našou školou.  

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje" 

Druh projektu: dopytovo- orientovaný 

Kód projektu v ITMS 2014+: 312011H914 

Operačný program: Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1. Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 

a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Trvanie projektu: február 2018 - január 2021 

 Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít. 
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A.1 Výchovno-vzdelávacie činnosti zamerané na podporu žiakov so ŠVVP  

s odporúčaním na asistenta učiteľa 

Aktivita je zameraná na vytvorenie a obsadenie 3 pracovných pozícií asistenta učiteľa. 

Cieľ aktivity: Zlepšiť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečenie 

individuálneho prístupu pre 5 žiakov so závažnými zdravotnými znevýhodneniami  

v súvislosti s ich integráciou do hlavného prúdu vzdelávania. 

Začiatok A.1: 1.02.2018 

A.2 Podporné činnosti zamerané na rovnosť príležitosti vo výchovno-vzdelávacom 

procese  

 Začiatok A.2: 1.07.2018 

Aktivita je zameraná na vytvorenie a obsadenie 1 pracovnej pozície školského psychológa, 

ktorý sa bude zaoberať hlavne so žiakmi so ŠVVP ale bude k dispozícii aj ostaným žiakom, 

rodičom ako aj zamestnancom školy. 

Cieľ: Zabezpečiť maximálne možné podmienky pre integráciu do hlavného prúdu 

vzdelávania a zabezpečiť individuálny prístup pre 50 žiakov so ŠVVP, z toho 5 žiakov  

so závažnými zdravotnými znevýhodneniami na našej škole. 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykovej učebne a dielne prostredníctvom mesta Čierna nad Tisou bola tiež schválená 

a cieľom je získať vybavenie modernej dielne s uplatnením pri vyučovaní pracovného 

vyučovania  a techniky a modernú jazykovú učebňu so zámerom skvalitniť vyučovanie 

cudzích jazykov. 

 

7. Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI 
 

V šk. roku 2017/2018 sa nekonala inšpekčná činnosť na našej škole. V tejto oblasti sa 

realizovala vnútroškolská kontrola počas šk. roka, ktorá sa riadila Plánom vnútroškolskej 

kontroly. Cieľom bolo poskytnúť objektívnu spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom. 

Zistenia z hospitačnej činnosti boli využité pri plánovaní kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov. Ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v značnej 

miere prispela aj práca metodických orgánov MZ a PK. Systematicky sa sledovala kvalita 

výchovy a vzdelávania aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Pozornosť sa venovala definovaniu výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu, 

ktoré formujú osobnosť žiaka. Pravidelne sa analyzovala a vyhodnocovala úspešnosť 

vymedzených cieľov, zámerov a pedagogických stratégií v školskom vzdelávacom programe. 

 

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 
 Prevádzka školy prebieha v dvoch budovách, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. 

V starej budove z r. 1949 sa nachádza 10 tried, z ktorých sa využívajú od začiatku januára 
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2013 iba štyri učebne. Ostatné učebne na poschodí boli uvoľnené z dôvodu sťahovania MŠ. 

Od 1. novembra 2013 v uvedených priestoroch je prevádzke materská škola.   

V novej budove sa nachádza 15 učební z toho 2 odborné – informatiky a zemepisu. 

V uvedenej časti sa nachádza školská jedáleň aj s kuchyňou a veľká telocvičňa. Na prízemí je 

umiestnená základná umelecká škola od roku 2009. 

 Škola má vybavenú cvičnú kuchyňu, dve telocvične. Okolo školy na nachádza 

rozsiahly areál: jedno futbalové ihriská, doskočisko, bežecká dráha a multifunkčné ihrisko. 

K dispozícii je rozsiahle školské nádvorie a parkovisko. 

  Didaktické a učebné pomôcky sa nachádzajú v kabinetných zbierkach jednotlivých 

predmetov. Všetky učebne sú vybavené internetom. Šesť  učební je vybavených interaktívnou 

tabuľou. V ostatných učebniach je k dispozícii notebook s dataprojektorom. Na škole funguje 

wifi. Učebné a didaktické pomôcky sa dopĺňajú do kabinetných zbierok postupne podľa 

požiadaviek vyučujúcich. V tomto školskom roku sa vymenili zvyšné okná na plastové 

v starej ako aj novej budove. Z prostriedkov združenia rodičov  sa zakúpilo vertikálne žalúzie 

do školskej jedálne a odmontovala sa stará vzduchotechnika. Tepelná pohoda sa v školskej 

jedálni zabezpečila namontovaním nových ohrevných telies. Aj v tomto  školskom roku 

prebiehala modernizácia  školskej kuchyne - zakúpil sa elektrický sporák a elektrický varný 

kotol. Mesto Čierna nad Tisou získalo sponzorský dar – školský nábytok od maltézskych 

rytierov zo Švajčiarska. Zvýšená pozornosť bola venovaná úprave prostredia veľkej 

telocvične, kde prebehla hygienická maľba. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia sa 

opravili chodby, kde  je zastaralá a značne opotrebovaná podlahová krytina. V druhom 

polroku šk. roka sa podarilo zakúpiť 6 sád školského nábytku do kmeňových učební v sume 

10 000€. Opravila sa čiastočne strecha na novej budove, ktorá opätovne začala zatekať 

 nad skladom učebníc a aj nad učebňami M1 až M4. Opravila sa kanalizácia a odtoky 

dažďovej vody, ktoré boli už v havarijnom stave, čím sa zamedzilo podmáčaniu.  

 

9. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy od 1. septembra 2018 do 31. 
augusta 2018 
 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu – normatívny príspevok  a nenormatívne príspevky od 

OÚ- odbor školstva KE prostredníctvom zriaďovateľa:  

 Mzdy:  496 335,24€ 

Prevádzka:   91 552,52€ 

Odchodné:         2 071,-€ 

Dotácia pre žiakov zo SZP:  7 840,-€ 

Mzda pre asistenta učiteľa:  13 544,35€ 

Dopravné pre dochádzajúcich žiakov zo školského obvodu:  11 278,00,-€ 

Príspevok na lyžiarsky výcvik: 4500,- € 
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Príspevok na školu v prírode: 4500,- € 

Dotácia na učebnice: 139,-€ 

Vybavenie učební:  10 000,-€ 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0,-€ 

3. Dotácie zriaďovateľa - originálna kompetencia :  

    ŠKD:   20 617,40€     

       ŠJ:     77 593,41 €    

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

financovaných aktivít 

- odmena vedúcim záujmového útvaru a na materiálne vybavenie krúžkov:  8 313,40-€ 

 

10. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčom zámere rozvoja 
školy na školský rok 2017/2018 

Škola si vytýčila dlhodobé ciele: 

1. Poskytovať všeobecné vzdelanie tak, aby sa naši absolventi uplatnili  na každom type 

strednej školy. 

2. V prípade zvýšenia počtu tried a dostatku financií sa zamerať na vytváranie tried                       

so zameraním na šport, matematiku, jazyky, informatiku. 

3. Doplniť didaktickú techniku a didaktické pomôcky. 

4. Prihlasovať sa do vyhlásených projektov a pokúsiť sa získať financie  pre školu. 

5. Previesť celkovú rekonštrukciu budovy a priľahlého areálu. 

6. Sústavne si dopĺňať vzdelanie zapojením sa všetkých pedagógov do celoživotného 

vzdelávania. 

 

Strategické úlohy na nasledujúce obdobie: 

1. Vo výchove a vzdelávaní sa naša škola bude zameriavať na: 

 zdokonaľovanie žiakov v komunikácii vo vyučovacom jazyku, 

 výučbu cudzieho  jazyka od prvého ročníka, 

 kvalifikovanú výučbu informatiky, 
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 implementáciu celodenného systému výchovy a vzdelávania žiakov v primárnom   

a nižšom strednom vzdelávaní základnej školy aj za pomoci odborných zamestnancov. 

2. V mimoškolskej činnosti,  v rámci krúžkovej činnosti sa zamerať na podchytenie 

talentovaných žiakov, zapájanie problémových žiakov a ako aj žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia do rôznych činností a aktivít a usmerňovať ich pozornosť   na 

činnosti a aktivity prospievajúce ich zdravému vývinu. 

3. Aktivizovať celkové výchovné pôsobenie školy na žiakov so zameraním  na 

vštepovanie morálnych hodnôt uznaných spoločnosťou a zamedzovať nežiaducim vplyvom. 

Spolupracovať v tejto oblasti s rodičmi i partnermi školy. 

4. Dosiahnuť spoluprácu všetkých zainteresovaných na skvalitnení a zmodernizovaní 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

5. Ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie za pomoci kvalifikovaných, tvorivých 

a flexibilných učiteľov, aby sa po skončení školy dokázali uplatniť na každom type strednej 

školy. 

6. Vybaviť školu materiálne a technicky tak, aby zodpovedala požiadavkám dnešnej 

doby. Zrekonštruovať a zmodernizovať budovu a areál školy. 

 

Úlohy boli rozpracované pre jednotlivé vzdelávacie oblasti v pláne práce školy na školský rok 

2017/2018 a zhodnotené na hodnotiacej pedagogickej rade dňa 14.02.2018. 

 

1. Pozornosť venovať zmenám doplneniam zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní / školský zákon/v znení neskorších predpisov a ostaným legislatívnym 

predpisom týkajúcich sa základnej školy a školských zariadení / školský klub deti, zariadenie 

školského stravovania./. 

2. Zvýšenú pozornosť venovať tvorbe inovovaného školského vzdelávacieho 

programu pre 1.až 3. a 5. až 7. ročníku ZŠ v zmysle § 7 a  § 8 Zákona o výchove 

a vzdelávaní. Zvýšenú pozornosť venovať dôslednému vypracovaniu celého inovovaného 

školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom. 

3. V ročníkoch  4.  v primárnom vzdelávaní a v  8. až 9. ročníku  nižšieho stredného 

vzdelávania naďalej zvýšenú pozornosť venovať školskému vzdelávaciemu 

programu a revidovať ho podľa potreby a požiadaviek v zmysle § 7 a § 8 zákona o výchove 

a vzdelávaní. 

4. Kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu postupne zabezpečiť odporúčaným 

vybavením vhodných priestorov podľa potrieb a možností školy do piatich  rokov od 

platnosti inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. 

5. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom skvalitňovania 

pedagogického procesu. Využívať všetky formy kontinuálneho vzdelávania. Podporovať 

zvyšovanie profesijných kompetencií všetkých pedagogických ale aj odborných 

zamestnancov . 

6. Prezentovať, rozširovať a adaptovať najlepšiu národnú a medzinárodnú 

pedagogickú prax v škole a v školskom klube detí. 
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7. Sústrediť pozornosť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na 

dôkladnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, 

zber informácií a objektívne hodnotenie. Pri hodnotení žiakov sa riadiť platnými 

metodickými pokynmi a usmerneniami. 
8. Zvyšovať úroveň vyučovacieho procesu cez modernizačné prvky a využitie najnovších 

poznatkov pedagogickej vedy v praxi aj s využitím dostupných učebníc, učebných pomôcok 

a didaktickej techniky.   

9. Upriamiť pozornosť na činnosť metodických orgánov na škole a na ich poslanie 

v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu -posilniť autonómnosť metodických 

orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy. Ich činnosť zamerať na 

skvalitňovanie činnosti učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne 

vzdelávacích výsledkov a vykonávať dôslednú analýzu zistení. 

10. Zvýšiť nároky na vzdelanosť žiakov s cieľom získania funkčnej gramotnosti.  Obohatiť 

vzdelávanie žiakov tak, aby vedeli získané vedomosti a zručnosti vhodne využívať  pri riešení 

náročných a komplexných úloh. Pripraviť sa na skúšku testovania žiakov v 5.ročníku,  na 

celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka, aj na ďalšie medzinárodné merania. 

11. Zamerať sa aj na témy Národného štandardu finančnej gramotnosti a spracovania 

v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. 

12. Zvýšenú pozornosť venovať zapracovaniu prierezových tém do jednotlivých učebných 

predmetov. Pozornosť venovať témam s multikultúrnou výchovou, témam osobnostného 

a sociálneho rozvoja,  výchove v duchu humanizmu, a so vzdelávaním v oblasti ľudských 

práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, 

xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 

Pozornosť venovať aj výchove k zdravému životnému štýlu, protidrogovej 

prevencii, prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na škole, prevencii užívania alkoholu 

a tabaku, environmentálnej výchove, dopravnej výchove, výchove k manželstvu a 

rodičovstvu a ochrane života a zdravia. Informovať žiakov o škodlivých a vedľajších 

účinkoch dopingových látok. 
13. Vo všetkých ročníkoch a predmetoch dbať na rozvoj komunikatívnej 

zložky vyučovacieho jazyka. Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť 

dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami 

a schopnosti argumentovať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Systematicky budovať 

školskú knižnicu vhodnú na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských 

aktivít. Zapojiť sa do súťaže česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školya do 

súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice v súvislosti s Medzinárodným dňom 

školských knižníc. 

14. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských 

zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskom klube detí. 

15. Klásť dôraz na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v štátnom 

a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenie, 

znášanlivosti a tolerancie. V škole a školských zariadeniach uplatňovať zákaz všetkých 

foriem diskriminácie a segregácie. 
16. Demokratizovať život školy vo vzťahu učiteľ – žiak a učiteľ – rodič žiaka. 

Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej 

miestnej komunity. 

17. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, v oblasti 

umenia a športu, ako aj  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 
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18. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov                   

 aj pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. 

19. Zvýšiť zapojenie žiakov a detí do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových 

krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a 

zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní: „Odstráň obezitu“ a projektu  „ Hovorme 

o jedle“. 

20. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka  vyhlásiť v spolupráci so 

školskou jedálňou tematické týždne zamerané povedomia detí a žiakov o význame školského 

stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov a tematické týždne na podporu 

zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

Vymedziť priestory na propagáciu zdravého životného štýlu, realizovať prednášky a tvorivé 

aktivity. 

21. Implementovať celodenný systém výchovy a vzdelávania na prvom stupni. 

22. Zvýšenú pozornosť venovať materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu 

 odborných učební prírodovedných predmetov  a dielne. 

 

 

Z neho vyplývajú klady a nedostatky v práci školy: 

 
 Za klady,  kde oproti minulému obdobiu nastalo zlepšenie možno považovať: 

 

 Dobrú prácu učiteľov v oblasti starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov. 

 Dobrá práca pedagogických zamestnancov v oblasti starostlivosti o žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 Menšiu diferenciáciu v klasifikácii žiakov 4. a 5. ročníka. 

 Dobrú prácu pedagogických zamestnancov  v oblasti prevencie patologických 

a prosociálnych javov ako aj  v oblasti riešenia záškoláctva. 

 Udržanie rozšírených možností záujmového vzdelávania žiakov školy. 

 Rozvoj informatizácie školy vďaka zapojenosti školy do projektov. 

 Skvalitnenie komunikácie školy s rodičovskou verejnosťou  prostredníctvom 

internetovej žiackej knižky. 

 Dobrú spoluprácu so zriaďovateľom školy pri riešení technického stavu objektov.  

 Napredovanie v riešení technického stavu budovy, čo sa týka výmeny okien, 

vybavenia interiéru školskej kuchyne a sociálnych zariadení. 

 Zabezpečenie kvalitného trávenia voľného času žiakom v rámci záujmovej činnosti 

a kvalifikované zabezpečenie prípravy žiakov na vyučovanie v rámci celodenného 

systému vzdelávania na 1. Stupni. 

 Pôsobenie  pedagogických asistentov a školského psychológa na našej škole a ich 

pomoc pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov. 

 Modernizácia interiéru školy a vyučovacieho procesu. 
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Podľa poznatkov získaných kontrolnou činnosťou sa v práci školy i jej výsledkoch za šk. 

roka 2017/2018 vyskytli tieto nedostatky: 

 V jednotlivých triedach sa naďalej nachádza vysoké percento priemerných a slabo 

prospievajúcich  žiakov.  

 Naďalej pretrvávajú nedostatky vo vyjadrovacích schopnostiach žiakov, nedostatočné 

pochopenie prečítaného textu a z toho vyplývajúce ťažkosti pri riešení úloh. 

 Naďalej je potrebné  skvalitniť vzťahy žiak-žiak, učiteľ- rodič ako aj učiteľ- učiteľ.  

 Naďalej pretrváva značné poškodzovanie hygienických zariadení a zariadení učební 

žiakmi školy, ako aj  vandalizmus v areáli školy. 

 Naďalej pretrváva  zlý technický stav  exteriéru a interiéru budovy ako aj areálu školy. 

11. Opatrenia prijaté na skvalitnenie práce školy 
 

1. Zvýšenú pozornosť venovať slabším žiakom za účelom ich začlenenia medzi priemer 

ako aj žiakom s výchovnými problémami.  

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: vyučujúci 

 

2. Naďalej venovať sústavnú pozornosť rozvoju jazykových schopností žiakov                     

vo všetkých predmetoch a ročníkoch vo vyučovacom jazyku.  

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: vyučujúci 

       

 

3. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane vnútorného vybavenia učební, hygienických 

zariadení ako aj areálu školy. 

 

                                                                                       T: stály 

                                                                                       Z: tr. uč. a vyučujúci+ ost. zamestnanci 

 

4. Zvýšiť náročnosť na vedomostnú úroveň žiakov štvrtého ročníka a ôsmeho ročníka 

z dôvodu dosiahnutia výsledkov v testovaní žiakov nad celoslovenský priemer. 

                                                                                         

                                                                                        T: stály 

                                                                                        Z: vyučujúci 

 

 

5. Školskú dochádzku naďalej dôsledne sledovať a pravidelne mesačne vyhodnocovať. 

Nepravidelnú dochádzku hlásiť zástupcovi riaditeľa školy. 

 

                                                                                        T: stály 

                                                                                        Z: triedni učitelia 
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6. Zvýšenú pozornosť naďalej venovať prevencii patologických a prosociálnych javov. 

Realizovať aktivity na zistenie klímy v jednotlivých triedach ako aj určenie vzťahov 

v triede. Dôraz klásť pri mimoškolských aktivitách a aj vo vyučovacom procese na 

multikultúrnu výchovu. 

 

T: stály 

Z: koordinátor, vyučujúci 

 

 

 

7. Naďalej spolupracovať so zriaďovateľom pri riešení technických nedostatkov budovy 

a areálu školy. 

 

                                                                                           T: stály 

                                                                                           Z: riaditeľ školy 

 

8. Oblasť záujmového vzdelávania udržať na súčasnej úrovni. Dôsledne kontrolovať 

účasť žiakov na záujmovej činnosti. 

 

                                                                                           T: stály 

                                                                                           Z: riaditeľ školy, vedúci ZÚ 

 

9.  Zvýšenú pozornosť venovať skvalitňovaniu sociálnych vzťahov učiteľ – žiak,  

          učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ. 

 

               T: stály 

                                                                                           Z: riaditeľ školy  

 

10. Udržať na súčasnej úrovni spoluprácu s partnermi školy. 

           

                                             T: stály 

                                                                                               Z: riaditeľ školy 

 

 
 

 

V Čiernej nad Tisou  31.08.2018                                           Mgr. Silvia Bacskaiová 

                                                                                                         Riaditeľka školy 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade: 31.08.2018 
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Prerokované v Rade školy: .....................                                           Eva Matyiová 

                      Predseda rady školy  

 

 

 

 

 

Schválené zriaďovateľom:...........................                                         Ing. Marta Vozáriková 

                                                                                                               Primátor mesta 

 

 

 

 

 

  


