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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej
školy za školský rok 2010/2011
a.) základné identifikačné údaje o škole
Škola:
Adresa školy:
Telefónne číslo školy:
Faxové číslo:
Internetová adresa školy:
Elektronická adresa školy:
Zriaďovateľ:
Vedúci zamestnanci školy:

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

Rada školy:
Zástupcovia rodičov žiakov
Ing. Miroslav Greš – predseda RŠ
Miriam Kacvinská
Mária Kopperová
Martina Majková
Zástupcovia pedagogických pracovníkov
Ing. Peter Špirka
RNDr. Beáta Hatalová
Zástupcovia nepedagogických pracovníkov
Jarmila Čižmáriková
Zástupcovia Mestského úradu
Mgr. Ján Valjan
Ing. Zuzana Záborská
Ing. Ľubomír Pastiran
Predseda rady školy
Ing. Miroslav Greš
Poradné orgány MZ,PK:
vedúci MZ 1.- 4.ročník
vedúci MZ školský klub
PK SJL
PK MAT -INF
PK FYZ-CHE-PRI (BIO)TEH(SEE,THD)
PK cudzie jazyky
PK DEJ-ZEM (GEO)
-OBV(OBN)
školský rok 2010/2011

- PaedDr. Dana Hofericová
- Ľubica Buňová
- Mgr. Zuzana Petkáčová
- Mgr. Eva Mochnacká
- Mgr. Miroslav Pollák
- Mgr. Jozef Veisenpacher
- Mgr. Marta Hojnošová
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Výchovný poradca:
Koordinátori:

PK VYV-TEV(TSV)-HUVNBV-ETV
Mgr. Renáta Barabasová

- Mgr. Želmíra Novotná

Enviromentálna výchova
- Ing. Peter Špirka
Zdravá škola
- Eva Palušáková
Prevencia drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov
- Ing. Peter Špirka
- Mgr. Andrea Galdunová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
- Mgr. Želmíra Novotná
Zdravotnícka činnosť
- PaedDr. Iveta Mandáková
Správca počítačovej siete
- Bc. Roman Luňák
Koordinátori začlenených žiakov
- PaedDr. Zuzana Čekovská

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

697
268
429

- 31 tried
- 14 tried (jeden nultý ročník)
- 17 tried

Počet žiakov začlenených :
26
I. stupeň – primárne vzdelávanie
II. stupeň – nižšie sekundárne vzdelávanie

6
20

Začlenení žiaci postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. V tomto školskom
roku eviduje aj žiakov mimoriadne intelektovo nadaných žiakov
V. A – Branislav Pencák
VIII. A – Micheala Kubáňová
Školský klub:

počet oddelení:
počet žiakov:

7
175 v priemere

c.) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na strednej
škole
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka:
Počet tried deviateho ročníka:

67
4

Počet žiakov deviateho ročníka končiacich povinnú školskú dochádzku:
Počet žiakov končiacich v nižšom ročníku:

90

0

Počet žiakov, ktorí sa zúčastnili Testovania 9 – 2011 89
(1 žiačka sa Testovania 9 – 2011 nezúčastnila - neprihlásená na základe usmernení z NÚCEM-u)

školský rok 2010/2011

3 / 30

Výsledky Testovania 9 - 2011:
úspešnosť SJL:
59,2 %
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 1,0 % vyššia)
úspešnosť MAT:
55,7 %
(v porovnaní s úspešnosťou v rámci SR o 2,8 % vyššia)

100% úspešnosť v MAT dosiahol 1 žiak školy: Tomáš Summerling (IX.A)

d.) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Prijatie žiakov deviatych ročníkov na štúdium na stredné školy: všetci končiaci žiaci, ktorí sa
zúčastnili celoslovenského testovania boli prijatí na štúdium na stredné školy na základe
dosiahnutých výsledkov v Testovaní 9 – 2011:
- na štátne gymnáziá:
- cirkevné gymnázium:
- na SOŠ:

32 žiakov
3 žiaci
54 žiakov

Prijatie žiakov nižších ročníkov na štúdium : 0 žiakov
- neumiestnení : 1 žiačka (Daniela Holubová– ukončila povinnú školskú dochádzku )
Žiaci školy navštevujúci ZUŠ:
- 114 žiakov
- z toho na I. stupni
- na II. stupni

- 44 žiakov
- 70 žiakov

e.) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania
Výsledky hodnotenia žiakov:
Z celkového počtu žiakov na I. stupni - 268

prospelo: 266 žiakov t.j. 99,25 %
neprospeli: 2 žiaci t.j. 0,75 %
neklasifikovaní: 0 žiakov
z toho 1 žiačka v zahraničí – prospela
opravné skúšky: 1 žiak
z neprospievajúcich t. j. 0,37 %
po opravných skúškach
prospeli: 266 žiakov t.j. 99,25 %
neprospeli: 2 žiaci t.j. 0,75 %

Z celkového počtu žiakov na II. stupni - 429

prospelo: 425 žiakov t.j. 99,07%
neprospeli: 4 žiaci t. j. 0,93 %
neklasifikovaní: 0
z toho 1 žiak v zahraničí – prospel
opravné skúšky: 1 žiak
z neprospievajúcich t. j. 0,23%
po opravných skúškach
prospeli : 426 žiakov, t.j. 99,30%
neprospeli : 3 žiaci, t.j. 0,70 %
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Z celkového počtu žiakov školy – 697

prospelo: 691 žiakov t.j. 99,14 %
neprospelo: 6 žiakov t.j. 0,86 %
neklasifikovaní: 0
opravné skúšky: 2 žiaci
z neprospievajúcich t.j. 0,29 %
po opravných skúškach
prospeli: 692, t. j. 99,28 %
neprospeli : 5 žiaci, t. j. 0,71 %

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

čiastočne
úplne

0
3

na II. stupni

čiastočne
úplne

7
13

spolu

čiastočne
úplne

7
16

Počet žiakov oslobodených od vyučovania NEJ - 1 žiačka na II. stupni
Písomné práce
Na základe učebných osnov píšu vyučujúci matematiky na II. stupni štyri písomné práce
z matematiky za školský rok v 6. – 9.ročníku, v 5.ročníku dve písomné práce. Učebné osnovy
nepredpisujú písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry, vyučujúci tohto predmetu píšu
písomné práce podľa vlastného uváženia alebo po dohode v predmetovej komisii.
Výsledky štvrtej (druhej) písomnej práce z matematiky:
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V.A
V.B
V.C
V.D

úspešnosť
úspešnosť
úspešnosť
úspešnosť

90,43 %
78,99 %
68,73 %
76,50 %

VI.A
VI.B
VI.C

úspešnosť
úspešnosť
úspešnosť

80,23 %
58,81 %
57,80 %

VII.A
VII.B
VII.C

úspešnosť
úspešnosť
úspešnosť

73,52 %
50,10 %
61,61 %

VIII.A
VIII.B

úspešnosť
úspešnosť

90,90 %
69,80 %
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VIII.C

úspešnosť

56,11 %

IX.A
IX.B
IX.C
IX.D

úspešnosť
úspešnosť
úspešnosť
úspešnosť

64,13 %
57,63 %
63,53 %
41,45 %

Výstupné testy
Z rozhodnutia vedenia školy a potrieb získania informácií stavu vedomostnej úrovne žiakov
absolvovali žiaci tretieho a štvrtého ročníka výstupné previerky zo slovenského jazyka a literatúry,
matematiky, vlastivedy a prírodovedy. Žiaci druhého ročníka absolvovali výstupné testy z vlastivedy
a prírodovedy. Žiaci 8. ročníkov boli testovaní zo slovenského jazyka a matematiky (vstup do 9.
ročníka ZŠ), žiaci 5. - 8. ročníka boli testovaní z cudzieho jazyka, v každom ročníku len jeden cudzí
jazyk, podrobný rozpis výstupných previerok bol známy všetkým vyučujúcim už v pláne práce školy.
Na výstupe zo ZŠ boli preverení žiaci deviateho ročníka z oblasti úrovne ovládania cudzích
jazykov, t.j. v IX.A ANJ aj NEJ, IX.B, IX.C a IX.D ANJ alebo NEJ.
Výstupné testy z ďalších predmetov:
- biológia – V. ročník
- geografia – VI. ročník
- fyzika – VII. ročník
I. stupeň
Diktát

SJL

MAT

VLA

PRI - PDA

II.A
II.B
II.C
II.D

-

-

-

70,71 %
85,84 %
80,81 %
86,27 %

78,40 %
81,66 %
74,47 %
77,22 %

III.A
III.B

Ø 1,67
Ø 2,30

84,85 %
84,00 %

89,55 %
83,12 %

85,42 %
85,59 %

81,78 %
84,52 %

IV.A
IV.B
IV.C

Ø 1,37
Ø 4,10
Ø 2,60

95,40 %
74,58 %
81,00 %

92,30 %
61,88 %
78,22 %

96,40 %
68,62 %
86,34 %

92,20 %
63,67 %
87,89 %

II. stupeň

VIII.A
VIII.B
VIII.C

SJL

MAT

78,80 %
55,50 %
56,00 %

77,83 %
53,30 %
50,00 %

Žiaci sú na výstupe zo ZŠ celonárodne testovaní zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky. V snahe skvalitniť prípravu žiakov na testovanie vyučujúci týchto dvoch profilových
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predmetov pripravujú žiakov 9.ročníka na testovanie formou nepovinných predmetov a zapájaním
žiakov 9.ročníka v mesiaci november a žiakov 8.ročníka v mesiaci máj do celonárodného periodického
testovania KOMPARO.
V tomto školskom roku sme prvýkrát uskutočnili celoškolské testovanie žiakov 5. – 7.ročníka
zo SJL a MAT, testy na základe štandardov a eximplifikačných úloh v súlade s najnovšími poznatkami
z tvorby testov pripravili vyučujúci v rámci predmetových komisií daných predmetov. Žiaci dostali
spätnú väzbu, ktorá im umožnila porovnať svoje výsledky s výsledkami ostatných žiakov –
percentuálnu úspešnosť daného žiaka, percentuálnu úspešnosť triedy a percentuálnu úspešnosť
ročníka.
Výstupné testy z cudzieho jazyka
Výstupné testy z cudzieho jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
V.A
V.B
V.C
V.D

1.skupina

VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B, C

1. skupina
2. skupina
zmieš. skupiny

VIII.A
VIII.B, C

zmieš. skupiny

IX.A

1. skupina
2. skupina

87,75 %
63,73 %
45,97 %
45,97 %

-

-

78,00 %
69,00 %
41,00 %

71,30 %
51,97 %
58,76 %

58,00 %
39,00 %

74,11 %
38,74 %
47,34 %
62,93 %
62,19 %

IX.B
IX.C
IX.D

-

Výstupne testy z biológie, geografie, fyziky
Výstupné testy z biológie
V.A
74,30 %
V.B
64,17 %
V.C
67,00 %
V.D
61,55 %
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Výstupné testy z geografie
VI.A
83,86 %
VI.B
76,60 %
VI.C
80,29 %

Výstupné testy z fyziky
VII.A
80,83 %
VII.B
61,14 %
VII.C
66,95 %
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Správanie:
I. polrok

II. polrok

spolu / dievčat
znížená známka zo správania na stupeň 2
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

spolu / dievčat

3/1
0/0
3/1

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

4/2
2/0
6/2

0/0
1/1
1/1

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

0/0
1/1
1/1

0/0
0/0
0/0

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

0/0
0/0
0/0

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

Výchovné opatrenia:
I. polrok

II. polrok
spolu / dievčat

spolu / dievčat

napomenutia triednym učiteľom
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

3/1
19/2
22/3

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

0/0
9/1
9/1

0/0
3/0
3/0

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

1/0
3/0
4/0

0/0
1/1/-

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

3/2
9/1
12/3

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

II. polrok
spolu / dievčat

spolu / dievčat

pochvala triednym učiteľom
0. – 4. ročník
5. – 9. ročník
0. – 9. ročník

0/0
0/0
0/0

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

6/3
22/15
28/18

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

1/3/4/-

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

7/5
14/7
24/12

pochvala riaditeľom školy

Dochádzka
I. polrok
spolu/ ŽVOŠ

Ø

na 1 žiaka / ŽVOŠ

II. polrok
spolu/ ŽVOŠ

Ø

na 1 žiaka / ŽVOŠ

I. stupeň
spolu
ospravedlnené
neospravedlnené

8 318/2 133
8 079/1 904
239/229

31,04/71,10
30,15/63,47
0,89/7,63

11 317/1 902
11 174/1 787
143/115

42,47/63,40
41,93/59,57
0,54/3,83

spolu
15 703/1 256
ospravedlnené
15 659/1 215
neospravedlnené
44/41

36,35/114,18
36,25/110,45
0,10/3,73

22 956/1 731
22 765/1 547
191/184

53,51/157,36
53,07/140,64
0,45/16,73

34,32/82,69
33,91/76,07
0,40/6,56

34 273/3 633
33 939/3 334
334/299

49,28/88,61
48,80/81,32
0,48/7,29

II. stupeň

I. a II. stupeň spolu
spolu
24 021/3 389
ospravedlnené
23 738/3 119
neospravedlnené
283/270

Základná škola poskytuje vzdelanie žiakom školy podľa štátneho vzdelávacieho programu
a vytvoreného školského vzdelávacieho programu pre 1., 2., 3. a 5. , 6. , 7. ročníku ZŠ.
4. ročník a 8. – 9 ročník v tomto školskom roku (prechodné obdobie pre tieto ročníky)
pokračovali vo vzdelávanie podľa doteraz platných variantov.
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g.) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci školy
Pedagogickí zamestnanci školy:
- počet na I. stupni:

50
18 z nich jeden zástupca riaditeľa školy
- 1 asistent učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia v nultom ročníku
- 2 asistentky pre dieťa so zdravotným znevýhodnením

- počet na II. stupni:

26 z nich 1 riaditeľ školy, 2 zástupcovia riaditeľa školy
- 1 asistent pre dieťa zo zdravotným znevýhodnením

- vychovávateľky ŠKD:

6, (v siedme oddelenie delené)

Počet externých pedagogických zamestnancov:
Nepedagogickí zamestnanci školy:
- školská jedáleň:
- THP:
- prevádzkoví pracovníci:
- ostatní:

7 z nich 1 špeciálny pedagóg

17
7 (z nich 1 vedúca ŠJ)
2
7 ( upratovačky 6 +, školník 1)
1 (správca siete)

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
V ročníku 0. – 4. je 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy
V ročníku 5. – 9. je 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov školy.

Odbornosť vyučovania
I. stupeň

85,97%

Evidujeme 14,03 % neodborného vyučovania z dôvodu výučby cudzieho jazyka učiteľmi,
ktorí majú kvalifikáciu na vyučovanie cudzieho jazyka na II. stupni a tiež z dôvodu zavedenia
predmetov informatická výchova a cudzí jazyk v rámci ŠkVP, kde sa učitelia v súčasnosti
dovzdelávajú. Neodborné vyučovanie nemeckého a anglického jazyka činí až 9,36 %, avšak všetci
vyučujúci I. stupňa si už druhý rok dopĺňajú vzdelanie z cudzieho jazyka.
II. stupeň

94,19 %

Vykazujeme 5,81 % - nú neodbornosť vyučovania z dôvodu dopĺňania úväzkov a zavedenia
nových predmetov v ŠkVP – ruský jazyk, informatika
6 vychovávateliek ŠKD má požadovanú kvalifikáciu.
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h.) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
V tomto školskom roku 2010/2011 absolvovali pedagogickí zamestnanci kontinuálne vzdelávanie:
- adaptačné: Mgr. Jana Hančáková,
Mgr. Tomáš Sliva,
Mgr. Zaťko,
Mgr. Ľubica Kováčová,
Bc. Lucia Turancová
Aktualizačné vzdelávanie Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania ukončili Mgr. Julian
Sopko, Mgr. Renáta Barabasová
Aktualizačné vzdelávanie Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania prebieha u p.
vychovávateľky Ľubici Buňovej
Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov prebieha u Bc. Lenky Melegovej
Funkčného vzdelávania sa zúčastňujú RNDr. Alica Kačengová, Mgr. Anna Rutkayová
Špecializačné vzdelávanie pod názvom Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku
a informatickú výchovu úspešne ukončila Mgr. Zuzana Suľovská
Mgr. Miroslav Pollák
RNDr. Beáta Hatalová
Mgr. Anna Balažová
Úspešne absolvovali v národnom projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných
školách vzdelávací program Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT
Pedagogickí zamestnanci :
PaedDr. Dana Hofericová
Mgr. Zuzana Žigrajová
Mgr. Dana Fabianová
Mgr. Andrea Galdunová - pokračujú v doplňujúcom vzdelávaní cudzieho jazyka

i.) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Jednorazové podujatia:
Školenia , semináre:
18.03.2011
05.04.2011
14.04. – 16.04.2011
03.05.2011
30.05.2011
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školenie: Digitálne učebnice Planéta vedomostí, absolvoval Mgr. Miroslav
Pollák
seminár pre učiteľov anglického jazyka II. stupňa – MPC Prešov, Ing. Svetlana
Hamráčková
Celoslovenský astronomický seminár pre učiteľov 2011 v Starej Lesnej
Mgr. Anna Ruttkayová, Mgr. Miroslav Pollák,Mgr. Valéria Kriegerová
seminár Oxford University Press MPC Prešov - PaedDr. Dana Hofericová
sa medzinárodnej konferencie učiteľov v rámci 7DEM s,r,o zúčastnili
p. Mgr. Julian Sopko, PaedDr. Tatiana Višňovská, RNDr. Alica Kačengová,
Mgr. Anna Ruttkayová, Ing. Peter Špirka
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03.06.2011

Motivácia žiakov vo vyučovaní chémie a inovatívne metódy v Poprade –
RNDr. Alica Kačengová
Prezentácia učebnice chémie pre 8. Ročník ZŠ v Košiciach – RNDr. Beáta
Hatalová

14.06.2011

Dvadsať pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo školenia pre prácu s interaktívnou tabuľou.
Pedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí jednotlivých okresných MZ,PK
organizovanými školskými úradmi Spišská Nová Ves, Smižany
Činnosť učiteľov školy v mestských metodických orgánoch
Mgr. Daniela Duláková
Mgr. Adriana Spodniková
RNDr. Alica Kačengová
Mgr. Miroslav Murgáč
Mgr. Želmíra Novotná
Ing. Darina Novotná
Ľubica Buňová

klubová rada I. st.
klubová rada ANJ
klubová rada CHEM
klubová rada TEV
klubová rada TEH
klubová rada NEJ
klubová rada ŠKD

členka
členka
predseda
člen
členka
členka
člen

Aktivity na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
Doplňujúce aktivity
K týmto formám patria netradičné formy vyučovania, ktorými sa snažia vyučujúci spestriť vyučovací
proces a ktoré žiakom umožňujú v krátkom čase osvojiť si množstvo poznatkov a rozšíriť svoje
vedomostí nad rámec svojich štandardných.
Aj tu chcem poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí tieto aktivity prevádzajú napriek tomu, že ich
príprava aj samotné zrealizovanie je náročnejšie ako príprava na klasickú vyučovaciu hodinu.
V prvom polroku boli zrealizované:
22.10.2010

literárna exkurzia pre žiakov 7. ročníkov na tému Po stopách velikánov našej
národnej literatúry v Jasenovej - Dolný Kubín.
Pripravili: p. uč. Kolesárová, Petkáčová, Balážová K.
Slovenské technické múzeum Košice pre žiakov 5. ročníka
Pripravil p. uč. Špirka

19.11.2011

dejepisná exkurzia do Podtatranského múzea v Gánovciach zameraná na tému
Pravek - život mamuta pre žiakov 6. ročníkov.
Pripravili p. uč. Legátová a Barabasová

V rámci výchovného poradenstva sa žiaci zúčastnili Dní otvorených dverí na OA, SPŠ strojníckej a na
Gymnáziu – Školská ul.
V prvom polroku boli zrealizované celodenné exkurzie:
V druhom polroku boli zrealizované celodenné exkurzie :
15.04. a 20.05.2011
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exkurzia do Kežmarku pre žiakov 7. ročníkov zameranú na obdobie
stredoveku a novoveku - Mgr. Andrea Legátová, Mgr. Eva Kolesárová
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20.05. a 21.05.2011

exkurzia zameraná na poznávanie štátnych orgánov v Bratislave – pod
vedením Mgr. Juliana Sopka, Mgr. Renáty Barabasovej, Mgr. Zuzany
Petkáčovej

31.05.2011

exkurzia na Spišský hrad - III.A trieda pod vedením p. uč. PaedDr. Júlie
Gondovej

Do Rádia Lumen v Banskej Bystrici a do benediktínskeho kláštora v Sampore p. uč. Palková s 19
žiakmi školy
Slovenské technické múzeum pre žiakov 5. ročníka pod vedením p. uč. Špirku
Martin – Matica slovenská – pre žiakov 5. ročníkov pod vedením p. uč. Špirku, Hančákovej
Hodinové exkurzie:
25.05.2011
30.05.2011

Rozprávky, V.C p. uč. Legátová
Povesti, VI.A p. uč. Legátová

Exkurzia vo firme Embraco - pre žiakov ôsmych ročníkov pripravil p. uč. Špirka
Návšteva Múzea Spiša – výstava Zem na ktorej žijeme pre žiakov 5. ročníka pripravil p. uč. Špirka
Žiaci III.A sa zúčastnili výstavy Baníci tvoria
Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými
formami vyučovania a aj tým, ktorí sa venujú rozvíjaniu schopností a záujmov detí v mimoškolským
činnostiach ďakujeme.
Jednohodinové akcie:
Žiaci siedmych ročníkov absolvovali lyžiarsky výcvik v Poráčskej doline
Žiaci tretích ročníkov absolvovali základný plavecký výcvik v ZŠ Nejedlého Spišská Nová Ves
Žiaci šiestych ročníkov absolvovali plavecký výcvik na krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi
Žiaci II.A, II.B, II.D, III.B, IV.B sa zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici
08.04.2011

sa v priestoroch školy konala prednáška v rámci projektu S ďalekohľadom na
cestách pod vedením PaedDr. Júlie Gondovej, Mgr. Valérie Kriegerovej

29.04. a 04.05.2011

pojednávanie na Okresnom súde pre žiakov 8. ročníkov pod vedením p. uč.
Mgr. Renáty Barabasovej

Pravidelne sa uskutočňujú rozhlasové relácie v školskom rozhlase podľa harmonogramu.
25.03.2011
08.05.2011
07.06.2011

Deň za ľudské práva – Mgr. Renáta Barabasová
Výročie zápasu nad fašizmom – Mgr. Eva Kolesárová
Výročie Memoranda slovenského národa – Mgr. Zuzana Petkáčová

Všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľajú na skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu netradičnými
formami vyučovania ďakujeme.

školský rok 2010/2011
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Iné aktivity školy v školskom roku 2010/2011
25.11.2010
07.12.2010
23.03.2011
12.05.2011
20.04.2011
07.05. - 15.05.2011

25.05.2011
02.06.2011
07.06.2011
20.06. - 21.06.2011

15.01. - 15.02.2010
21.03. - 24.03.2011

benefičný program Deti mestu
Mikuláš 2010
Svetový deň vody pripravila p. uč. PaedDr. Dana Hofericová
akadémia Deň matiek pod vedení p. uč. PaedDr. Dany Hofericovej
Do programu sa zapojili p. uč. I. stupňa
Deň Zeme pripravili Mgr. Andrea Galdunová, Ing. Peter Špirka
sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho zájazdu spojeného s výukou
anglického jazyka do Veľkej Británie pod vedením PaedDr. Jozefa
Veisenpachera
Svetový deň mlieka
Miss Medza - pripravili Bc. Timea Kittová, Mgr. Barbora Pagáčiková
Miss bábika - pripravila p. uč. Ľudmila Smiková
divadelné predstavenie : O kozliatkach pre žiakov primárneho vzdelávania
našej školy aj deti MŠ Hviezdoslavova - pripravili Mgr. Andrea Galdunová,
Mgr. Miroslava Semešová
Zápis detí do 1. ročníka
Jarný zber papiera
Najlepší jednotlivci v zbere papiera
I. stupeň
Kobeľaková
Šopatová
Paľuch

II. stupeň
I.C
I.B
II.C

Liptáková
Krušinská
Kubaňová

V.B
V.B
VIII.A

Vyhodnotenie tried podľa kilogramov na jedného žiaka
I. stupeň
IV.A
I.B
I.C

II. stupeň
70,00 kg
65,30 kg
61,33 kg

V.B
V.A
VIII.A

107,50 kg
60,14 kg
48,87 kg

Popoludňajšiu činnosť v ŠK spestrili p. vychovávateľky návštevou filmových predstavení,
karnevalom v ŠKD, Mikulášskym posedením, Vianočnou besiedkou, besiedkou v rámci Dňa matiek
a inými aktivitami a súťažami, ktoré boli veľmi dobre pripravené.
Z mnohých aktivít spomenieme napr. jesenné a jarné brigády, aktivity k Dňu Zeme, kvízy
o zdravej výžive, športové popoludnia. V rámci spolupráce s MŠ pripravovali darčeky pre budúcich
prvákov darčeky pre mamičky, pozdravy vianočné, veľkonočné. Navštevovali podujatia CVČ,
divadelné predstavenia, mestskej knižnice, GUS, múzea v Spišskej Novej Vsi. V rámci podpory
športových aktivít u detí ŠKD využívali ľadovú plochu Zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi.

školský rok 2010/2011
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Rodičovské združenie pripravilo pre žiakov školy pri príležitosti MDD pre I. stupeň sladké prekvapenie
a pre II. stupeň zábavné popoludnie.
Vychovávateľky školského klubu pripravili pre deti popoludnie plné hier a súťaží pri príležitosti MDD.
Výsledky školy:
Úspechom školy sú:
- dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky končiacich žiakov 9. ročníkov v Testovaní 9, čo svedčí
o kvalitnej práci pedagógov školy
- výsledky v predmetových olympiádach, postupových súťažiach, športových aktivitách a iných
súťažiach
Úspechy žiakov školy:
Výsledky súťaží a olympiád
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili rôznych súťaží, v ktorých dosahovali pekné
úspechy. Tieto výsledky sú obsiahnuté v správach predmetových komisií. Uvádzame výraznejšie
výsledky z obvodného, okresného a krajského kola a pre porovnanie aj výsledky týchto žiakov na
školskom kole.
Matematická olympiáda
4. ročník - úspešní riešitelia školského kola:

Christián Ernest (IV.A), Martina Cerková (IV.A),
Radoslava Hatalová (IV.A), Lapšanský (IV.A),
Blašková (IV.A) - žiaci p. uč. Geršiovej

5. ročník - školské kolo - 4 úspešní riešitelia
1. miesto
2.-3. miesto školské kolo
1. miesto okresné kolo
2.-3. miesto školské kolo

- Matej Klučár (V.C)
- Branislav Pencák (V.A)
- Branislav Pencák (V.A)
- Miriama Sokoláková (V.A)

p. uč. Kačengová
p. uč. Mochnacká
p. uč. Mochnacká
p. uč. Mochnacká

6. ročník - školské kolo - 2 úspešní riešitelia
1. miesto
2. miesto

- Veronika Volfová (VI.C)
- Ľubomír Kopnický (VI.A)

p. uč. Hodáková
p. uč. Hodáková

7. ročník - školské kolo - 3 úspešní riešitelia
1. miesto
2. miesto
3. miesto

- Samuel Dikant (VII.A)
4.- 6. miesto okresné kolo
- Filip Weiser (VII.A)
- Barbora Mišendová (VII.A)

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

8. ročník - školské kolo – 6 úspešní riešitelia
1.- 2. miesto
1.- 2. miesto
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- Marek Koňak (VIII.A)
2. miesto okresné kolo
- Klaudia Korpeľová (VIII.A)

p. uč. Mochnacká
p. uč. Mochnacká
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3.- 5. miesto
3.- 5. miesto
3.- 5. miesto

-Jakub Bačinský (VIII.A)
úspešný riešiteľ okresné kolo
-Lucia Kačengová (VIII.A)
úspešná riešiteľka okresného kola
-David Lindtner (VIII.A)
3.- 5. miesto okresné kolo

p. uč. Mochnacká

- Branislav Jadroň (IX.C)

p. uč. Mochnacká

p. uč. Mochnacká
p. uč. Mochnacká

9. ročník
1. miesto školské kolo
Pytagoriáda
3.ročník - 8 úspešní riešitelia školského kola

M. Maršalek (III.B), N. Horbaľová (III.B),
E. Nováková (III.B), Z. Zajaková (III.B),
J. Zekuciová (III.B)
- pripravovala p. uč. Semešová
T. Vikiszály (III.A), V. Hrušovská (III.A), O. Pencák (III.A)
- pripravovala p. uč. Gondová

Okresné kolo - 3 úspešní riešitelia: V. Hrušovská, T. Vikiszály, O. Pencák
4.ročník - 9 úspešní riešitelia školského kola

E.Blašková (IV.A), R.Hatalová (IV.A), M.Cerková
(IV.A), Ch.Ernest (IV.A), K.Žigrajová (IV.A),
A.Šarga (IV.A), T.Bocanová (IV.A), E.Mišendová (IV.A)
- pripravovala p. uč. Geršiová
V.Biacovská (IV.C) - pripravovala p. uč. Žigrajová

Okresné kolo - 4 úspešní riešitelia: M. Cerková, E. Blašková, Ch. Ernest, K. Žigrajová

5.ročník - 5 úspešní riešitelia školského kola
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Branislav Pencák (V.A)
okresné kolo -1. miesto
- Martin Zahornadský (V.A)
- Miriama Sokoláková (V.A)

p. uč. Mochnacká
p. uč. Mochnacká
p. uč. Mochnacká

6.ročník - 2 úspešní riešitelia školského kola
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo

- Zuzana Klaciková (VI.A)
- Sofia Mitterová (VI.A)

p. uč. Hatalová
p. uč. Hatalová

7.ročník - 7 úspešní riešitelia školského kola
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
školský rok 2010/2011

-Filip Weiser (VII.A)
p. uč. Pollák
okresné kolo – 3. miesto
- Samuel Dikant (VII.A
p. uč. Pollák
okresné kolo – úspešný riešiteľ
- Stanislava Škovirová (VII.A) p. uč. Pollák
16 / 30

8.ročník - 1 úspešný riešiteľ školského kola
1. miesto

- Marek Koňak (VIII.A)
okresné kolo – 1. miesto

p. uč. Mochnacká

MAKS
Korešpondenčný seminár na II. stupni riešilo 14 žiakov – 5 dvojíc a štyria jednotlivci. Poradie
po 5. sérii podľa priloženej výsledkovej listiny.
MAKSÍK
Korešpondenčný seminár na I. stupni rieši 22 žiakov. II.B – 5 žiaci, II.D – 4 žiaci, III.A – 5 žiaci,
III.B – 1 žiak, IV.A – 7 žiaci
VŠETKOVEDKO
Do vedomostnej súťaže sa zapojilo 6 žiakov I. stupňa. L. Petrová (III.A) - 4. miesto z 2678
tretiakov Slovenska, Onder, Ernest, Hatalová, Blašková, Cerková (IV.A) - 24.- 43. miesto z 3437
štvrtákov
KLOKAN
Celoslovenskú matematickú súťaž riešilo 29 žiakov 5.- 9. ročníka, z toho bolo 7 žiakov
úspešných: B. Pencák, M. Mattoš, T. Talár, L. Witkovský (V.A); M. Slezák (V.B); F. Weiser, B. Hrubá
(VII.A)
KLOKANKO
S tým istým zameraním pre žiakov I. stupňa prebiehala súťaž, v ktorej sme mali 8 úspešných žiakov:
V. Hrušovská, L. Petrová, V. Popreňákova, Mrovčak (III.A); Pacák (II.D), Hobaľová (III.B), Ernest,
Hatalová (IV.A)
Informatická súťaž I-Bobor
Súťaž prebiehala on-line súčasne na celom Slovensku bez postupových kôl.
Kategória Kadet – úspešní riešitelia
Nadežda Kopperová (VIII.A)
Samuel Morihlatko (IX.B)
Jakub Bačinský (VIII.A)
Marek Koňak (VIII.A)

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

Kategória Benjamín
1.miesto celoslovenské kolo - Barbora Hrubá (VII.A)
2.miesto celoslovenské kolo - Viera Džubáková (VII.C)
3.miesto celoslovenské kolo - Barbora Mišendová (VII.A)

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

Fyzikálna olympiáda
kategória F
školské kolo - 7 úspešní riešitelia
okresné kolo: 1. miesto
3.miesto
úspešní riešitelia:
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- Klaudia Korpeľová (VIII.A)
- Jakub Bačinský (VIII.A)

p. uč. Ruttkayová
p. uč. Ruttkayová

- Kopperová (VIII.A)
- Koňák (VIII.A)
17 / 30

Kategória E
školské kolo - 2 úspešní riešitelia
okresné kolo: 1. miesto
5. miesto

- Nováková (VIII.A)

p. uč. Ruttkayová

- Dominik Baldovský (IX.A)
-N. Gondová (IX.A)

p. uč. Ruttkayová
p. uč. Ruttkayová

- J. Bačinský( VIII.A)
- K. Lapšanská (VIII.A )

p. uč .Špirka
p. uč .Špirka

Biologická olympiáda
Odbor zoológia
školské kolo - 2 úspešní riešitelia
okresné kolo: 4. miesto
6. miesto
Olympiáda anglického jazyka
Kategória 1A
1. miesto školské kolo
2. miesto okresné kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Katarína Korfantová (VII.A)
- Katarína Korfantová (VII.A)
- Lucia Grešová (VI.A)
- Matej Varkonda (VI.A)

p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher
p. uč. Spodníková

Kategória 1B
1. miesto školské kolo
3. miesto okresné kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Gabriela Dvořáková (IX.A)
- Gabriela Dvořáková(IX.A)
- Michaela Kubáňová (VIII.A)
- Marek Koňak (VIII.A)

p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher

Kategória 1A
1. miesto školské kolo
4. miesto okresné kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Natália Oračková (VI.B)
- Natália Oračková (VI.B)
- Tímea Želonková (VI.C)
- Mário Škop (VI.B)

p. uč. Novotná D.
p. uč. Novotná D.
p. uč. Novotná D.
p. uč. Novotná D.

Kategória 1B
1. miesto školské kolo
5. miesto okresné kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Dagmar Tkáčová (IX.A)
- Dagmar Tkáčová (IX.A)
- Stanislava Melegová (IX.A)
- Miriam Kamenická (VIII.B)

p. uč. Novotná D.
p. uč. Novotná D.
p. uč. Novotná D.
p. uč. Novotná D.

Olympiáda nemeckého jazyka

Shakespearov memoriál
Je to novovytvorená súťaž v prednese anglickej poézie a prózy, ktorá prebieha medzi mestskými
základnými školami. Našu školu reprezentovalo 5 žiakov v troch kategóriách.
V kategórii 3. a 4. ročník to boli žiačky: IV.A - R. Hatalová, T. Bocanová
V kategórii 5. a 6.ročník žiačky:
V.A - M. Sokoláková, S. Denešová
V kategórii 9. ročník žiačka:
VIII.A - N. Kopperová.

školský rok 2010/2011
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Geografická olympiáda
Kategória I – 5. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
Kategória H – 6. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
Kategória G – 7. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Branislav Pencák (V.A)
okresné kolo – 3. miesto
- Miriam Sokoláková (V.A)
- Jakub Vaňo (V.A)
- Viktória Kotradyová (V.A)

p. uč. Hojnošová

- Matej Konečný (VI.A)
okresné kolo – 5. miesto
- Zuzana Klaciková (VI.A)
- Ľubomír Kopnický (VI.A)

p. uč. Hojnošová

- Tomáš Koňak (VII.A)
okresné kolo – 10. miesto
- Tomáš Hudran (VII.A)
- Katarína Korfantová (VII.A)
- Samuel Dikant (VII.A)

p. uč. Veisenpacher

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

p. uč. Hojnošová
p. uč. Hojnošová

p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher
p. uč. Veisenpacher

Kategória F – 8. ročník
1. miesto školské kolo

- Marek Koňak (VIII.A)
p. uč. Hojnošová
celoslovenské kolo - 1. miesto
(postup do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v San Franciscu – USA)
2. miesto školské kolo
- Samuel Deneš (VIII.A)
p. uč. Hojnošová
3. miesto školské kolo
- Jakub Bačinský ( VIII.A)
p. uč. Hojnošová
Kategória E – 9. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Tomáš Summerling (IX.A)
okresné kolo – 8. miesto
- Silvia Majková (IX.A)
- Stanislava Melegová (IX. A)

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

TAKTIK výzva – geografická súťaž
Rieši sa bez postupových kôl on-line na celom Slovensku.
3.miesto celoslovenské kolo - Branislav Pencák (V.A)

p. uč. Hojnošová, Hatalová

Astronomická olympiáda
Do tejto súťaže sa zapojili dve žiačky VIII.A triedy – N. Kopperová a K. Korpeľová, pripravovala p. uč.
Kriegerová. Do celoslovenského kola postúpila Kopperová - úspešná riešiteľka.
Korešpondenčný astronomický seminár
Klaudia Korpeľová (VIII.A) - 2. miesto v kraji
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Čo vieš o hviezdach
Kategória 4.- 6. roč.
Okresné kolo: T. Talár (V.A), M. Gonda (VI.A), S. Pacigová (V.A), M. Prachnár (V.A), M. Novotta (V.A)
Kategória 7.- 9. roč.
Okresné kolo: 1. miesto - K. Korpeľová (VIII.A)
v krajskom kole 4. miesto
Úspešní riešitelia okresného kola: N. Kopperová (VIII.A), J. Fabiny (VII.B), M. Kaščák (VIII.A)
.
Všetkých žiakov pripravovala p. uč. Kriegerová.
Dejepisná olympiáda
6. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
7. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
8. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
9. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Sofia Dreveňáková (VI.A)
okresné kolo – 6. miesto
- Mária Bendíková (VI.B)
- Lucia Grešová (VI.A)

p. uč. Barabasová

- Samuel Dikant (VII.A)
okresné kolo – 6. miesto
- Tomáš Hudran (VII.A)
- Tomáš Koňak (VII.A)

p. uč. Legátová

- Lenka Stoláriková (VIII.A)
okresné kolo – 4. miesto
- Júlia Mikolajová (VIII.C)
- Marek Koňak (VIII.A)

p. uč. Kriegerová

- Stanislava Melegová (IX.A)
okresné kolo – 7. miesto
- Matúš Uhrinovský (IX.A)
- Dagmara Tkáčová (IX.A)

p. uč. Kolesárová

p. uč. Barabasová
p. uč. Barabasová

p. uč. Legátová
p. uč. Legátová

p. uč. Kriegerová
p. uč. Kriegerová

p. uč. Kolesárová
p. uč. Kolesárová

Šaliansky Maťko
kategória 2. a 3. ročník
okresné kolo - reprezentovala Lucia Petrová (III.A)

p. uč. Gondová

kategória 4. a 5. ročník
1. miesto okresné kolo

p. uč. Petkáčová

Samuel Peter Cibula (V.A)

kategória 6. a 7. ročník
okresné kolo - reprezentovala Ivana Kočišová (VII.A)
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Olympiáda slovenského jazyka a literatúry
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Lucia Pastiranová (IX.A)
- Patrícia Gondová (IX.B)
- Lucia Kačengová (VIII.A)
- Michaela Kubáňová (VIII.A)

p. uč. Kolesárová
p. uč. Balážová
p. uč. Petkáčová
p. uč. Petkáčová

II. kategória – poézia
1. miesto školské kolo
1. miesto obvodné kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Jakub Vaňo (V.A)
- Jakub Vaňo (V.A)
- Samuel Tkáč (VI.A)
- Kristina Jasečková

p. uč. Petkáčová

III. kategória – poézia
1. miesto školské kolo
1. miesto spádové kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

-Dagmar Tkáčová (IX.A)
-Dagmar Tkáčová (IX.A)
-Simona Stanislavová (VIII.C )
-Lenka Stoláriková (VIII.A)

p. uč. Kolesárová

Hviezdoslavov Kubín

p. uč. Legátová
p. uč. Kolesárová

p. uč. Legátová
p. uč. Petkáčová

II. kategória – próza
1. miesto školské kolo
-Peter Samuel Cibula (V.A)
p. uč. Petkáčová
1. miesto obvodné kolo
-Peter Samuel Cibula (V.A)
1. miesto krajské kolo- účasť v celoslovenskej prehliadke
2. miesto školské kolo
- Tatiana Bazárová (VII.C)
p. uč. Balažová
3. miesto školské kolo
- Veronika Kiniková (V.D)
p. uč. Balažová
III. kategória – próza
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Nadežda Kopperová (VIII.A)
- Veronika Dobšinská (IX.B)
- Anežka Damaškovičová (VIII.A)

p. uč. Petkáčová
p. uč. Balažová
p. uč. Petkáčová

- Tomáš Barna a Ján Podracký (VIII.C)

p. uč. Sobinovský, Špirka

- Mária Vargová (VII.C )
- Katarína Lapšanská (VII.A)
- Lenka Stoláriková (VIII.A)

p. uč. Palková
p. uč. Palková
p. uč. Palková

- Kamila Varšová (V.B)
- Natália Pramuková (V.D)
- Lucia Grešová ( VI.A)

p. uč. Blahovská
p. uč. Blahovská
p. uč. Suľovská

Technická olympiáda
2.miesto krajské kolo
Biblická olympiáda
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
Výtvarné súťaže – Deti Mestu
II. kategória - 4. - 6. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo
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III. kategória - 7. - 9. ročník
1. miesto školské kolo
2. miesto školské kolo
3. miesto školské kolo

- Katarína Lapšanská (VII.A)
- Romana Lištiaková (IX.A)
- Natália Kupčová (VII.A)

p. uč. Blahovská
p. uč. Blahovská
p. uč. Blahovská

- Viktória Vargová (IX.A)

p. uč. Blahovská

Výtvarné súťaže - Vízia mesta
3.miesto obvodné kolo

Pod vedením p.zást. Višňovskej, p. uč. Blahovskej sa žiaci zapojili do ďalších súťaží ako:
Ekovýkres, ekoplágat, Svätoplukové kráľovstvo ožíva, Vo farbách je krajší svet, Vysnívaná záhradka,
Bohúňová paleta
Slávik Slovensko
súťaž v ľudovej piesni
III. kategória: 1. miesto – obvodné kolo
II. kategória: 2. miesto – obvodné kolo
2. miesto – okresné kolo
II. kategória: 3. miesto – obvodné kolo

- D. Jezerčák (VII.C)
- V. Kiniková (V.D)

p. uč. Tauberová
p. uč. Tauberová

- B. Gardošík (VI.A)

p. uč. Žigrajová

Športové súťaže - Slalomové korčuľovanie na kolieskových korčuliach
1. miesto okresné kolo
3. miesto okresné kolo

- Soňa Schlosserová (VIII.A)
- Tomáš Čekovský (VIII.A)

p. uč. Sliva
p. uč. Sliva

3. miesto obvodné kolo

p. uč. Sliva

Športové súťaže - Florbal
družstvo mladší žiaci
menovite:

Jakub Vaňo (V.A), Matej Varkonda (VI.A), Andrej Sopka (VI.A), Ľubomír Kopnický
(VI.A), Andrej Mrovčák (VI.B), Peter Malec (VI.B), Milan Raptoš (VI.C), Jakub Fabiny
(VII.B), Damian Chovanec (VI.C)

Športové súťaže - Bedminton
družstvo starší žiaci

menovite:

p. uč. Sliva

- Tomáš Summerling (IX.A), Matúš Uhrinovský (IX.A)

družstvo mladší žiaci
menovite:

1. miesto obvodné kolo
4.miesto krajské kolo

3. miesto obvod. kolo

p. uč. Sliva

- Rastislav Matoľák (V.C), Matúš Hadidom (VI.A)

Športové súťaže - Stolný tenis
3. miesto obvodné kolo
3. miesto obvodné kolo
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Športové súťaže - Hádzaná
Družstvo žiaci

3. miesto obvodné kolo

menovite:

p. uč. Murgáč

Uhrinovský (IX.A), Summerling (IX.A), Gilak (IX.A), Šiška (IX.C), Mních (IX.C),
Filip (IX.C), Vitko (IX.D), Duračinský (IX.D), Košala (VIII.A), Markulík (VIII.A),
Hudran (VII.A), Krupinský (VII.B), Cibelenko (VII.B)

Športové súťaže - Minifutbal
Družstvo žiaci 3. a 4. roč.
menovite:

2. miesto obvod. kolo

p. uč. A. Balažová

Dikant (IV.A), Šarga (IV.A), Tomaščík (IV.B), Zekucia (IV,B), Slebodník (IV.C),
Dobrocký (IV.C), Revay, Harničárová, Dubiňák (III.B)

Športové súťaže - Malý futbal
Družstvo žiaci
menovite:

2. miesto obvod. kolo

p. uč. Murgáč

Uhrinovský (IX.A), Barbuš (IX.C), Mních (IX.C), Filip (IX.C), Barabas (IX.C),
Sedlačko (IX.C), Varga (IX.B), Weisser (VII.A), Hudran (VII.A), Širilla (VIII.C),
Kurta (VIII.C), Krupinský (VII.B), Cibelenko (VII.B)

Športové súťaže - Veľký futbal
Družstvo žiačky
menovite:

2. miesto obvod. kolo

p. uč. Ž. Novotná

Hudranová (VII.A), Uhrinovská (VII.A), Kozáková (VII.A), Macalová (VII.B)
Jančárová (VII.C), Petrušková (VII.C), Čurillová (VI.B), Sedláková (VIII.A)
Javorská (VIII.B), Vargová (VIII.C), Smoradová (IX.B), Olekšaková L. (IX.B),
V. Olekšáková (IX.B), Malečíková (IX.C), Jančárová (IX.C)

Športové súťaže - Orientačný beh
Družstvo žiaci
menovite:

2. miesto obvod. kolo

p. uč. Ž. Novotná

Uhrinovský (IX.A), Summerling (IX.A), Bartko (VIII.B), Bdžoch (VIII.B),
Beličak (VIII.B), Šlejzák (VIII.B), Novotný (VIII.C), Hudran (VII.A), Koňák (VII.A)

Športové súťaže - Kinderiáda
Atletické preteky v Košiciach

R. Susa 1. miesto - beh na 60 m
4. miesto - skok z miesta

p. uč. A. Balažová

Športové súťaže - Gymnastický štvorboj (jednotlivci)
Okresné kolo: 1. miesto - Michaela Kotradyová
3. miesto - Marek Sopka
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Športové súťaže - Gymnastický štvorboj (skupiny)
Kategória A - d

1. miesto - okresné kolo
3. miesto - krajské kolo

menovite:

Kotradyová (II.B), Žigrajová (II.B), Hrušovská (III.A), Schlosserová (III.A),
Laura Dizdar (III.A)

Kategória A - ch
menovite:

p. uč. Žigrajová

2. miesto - okresné kolo

p. uč. Žigrajová

Sopka (III.A), Telepák (III.A), Porada (III.B), Kondula (III.B), Lačný (III.B), Susa (II.B),
Frankovič (II.B)

Kategória B - h

3. miesto - okresné kolo

menovite:

p. uč. Žigrajová
p .uč. Ž. Novotná

Dobrocký (IV.C), Longauer (IV.C), Šopata (IV.C), Hanuščin (V.A), Hudran (V.A)

Kategória B - d

2. miesto - okresné kolo

menovite:

p. uč. Ž. Novotná

Kozáková (V.A), Kotradyová (V.A), Denešová (V.A), Liptáková (V.B), Dučáková (V.B),
Grešová (VI.A)

Kategória C- d

3. miesto - okresné kolo

menovite:

p. uč. Ž. Novotná

Smoradová (IX.B), Mišendová (VII.A), Kozáková (VII.A), Šariková (VII.B),
Nováková (VIII.A)

Športové súťaže - Plávanie
Družstvo žiačky
menovite:

1. miesto - okresné kolo

p. uč. Murgáč

Hrubá (VII.A), Mišendová (VII.A), Kozáková (VII.A), Tkáčová (IX.A), Gondová (IX. A),
Barabasová (VIII.A)

Športové súťaže - Mladí záchranári CO
Družstvo
menovite:

3. miesto okresné kolo

p. uč. Ž. Novotná

T. Hudran (VII.A), Radka Kirnerová (VII.A), T. Koňák (VII.A), N. Hudranová ( VII.A)

Športové súťaže - Šach
Dominik Tomaščík - II.A

- 2. miesto v Lige majstrov Spiša
- 2. miesto v celkovom hodnotení – Liga mládeže Spiša
- 3. miesto v 6. kole mládeže Spiša Grand Prix

Naša škola sa nielen zapojila, ale bola aj jednou z organizátorov Spišských športových hier 2011.
Uvádzame prehľad výsledkov našich žiakov v týchto hrách:
Basketbal:

- žiaci ZŠ

školský rok 2010/2011

1. miesto
24 / 30

Stolný tenis

- žiaci
- žiačky

2. miesto: K. Giľak
1. miesto: V. Čurilová

Plávanie
Kategória:
Kategória:

žiačky 50 m (voľný spôsob )
žiačky 50 m (motýlik)

Kategória:

žiačky 100 m (kraul)

Šach

kategória ZŠ

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
1. miesto:

B. Mišendová
D. Tkáčová
S. Barabasová
B. Mišendová

2. miesto

Športové súťaže - Modelárske súťaže
Iskra
I. kategória:
III. kategória:

2. miesto okresné kolo
3. miesto okresné kolo

Daniel Onder (IV.A)
Tomáš Barna (VIII.C)

p. uč. Sobinovský
p. uč. Sobinovský

Spišskonovoveská guma
- okresná súťaž v halových hádzadiel sa konala v dvoch termínoch. Na všetky pripravoval p. uč.
Sobinovský
19. 2. 2011
I. kategória
1. miesto:
2. miesto:

J. Dikant (IV. A)
D. Šromek (IV.A)

II .kategória
1. miesto:
2. miesto:

M. Uličný (IX.A)
T. Barna (VIII.C)

III. kategória
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

M. Uličný (IX. A)
A. Bajtošová (II.C)
D. Šromek (IV.A)

I .kategória:
1. miesto:

A. Bajtošová (II.C)

II. kategória:
1. miesto:
2. miesto:

T. Barna (VIII.C)
M. Slezák (V.B)

21. 5. 2011

III. kategória – motorové modely:
1. miesto:
T. Barna (VIII. C)
2. miesto:
A. Bajtošová (II.C)
3. miesto:
M. Slezák (V.B)
Hádzadlá
I. kategória: (1.-4. ročník)
1. miesto:
J. Dikant (IV. A)
2. miesto:
A. Bajtošová (II.C)
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II. kategória: (5.- 9. Ročník)
1. miesto:
T. Barna (VIII.C)
2. miesto:
M. Uličný (IX.A)
3. miesto:
M. Slezák (V.B)
I. kategória: motorové modely
1. miesto:
T. Barna (VIII.C)
2. miesto:
M. Uličný (IX. A)
3. miesto:
M. Slezák ( 5. B )
V Trenčíne sa konali majstrovstva Slovenskej republiky 2011 pre žiakov a juniorov, kde pod vedením
p. uč. Sobinovského naši žiaci získali nasledovné umiestnenia:
1. miesto:
4. miesto:

majster Slovenska motorové modely – P30

Juraj Dikant
Tomáš Barna

V celoročnej súťaži o najaktívnejšiu školu v športe v Slovenskej republike
(školy nad 300 žiakov) - Škola roka 2010/2011 v rámci okresu Spišská Nová
Ves sa naša škola umiestnila na štvrtom mieste.
j.) projektová činnosť
V školskom roku 2010/ 2011 sa škola zapojila do týchto projektov :
- Modernizácia vzdelávacieho procesu
- Projekt 7DEM s,r,o
- Premena tradičnej školy na školu modernú
- Vzdelávanie cesta k ľuďom
- Učme sa a tvorme v prírode - EMBRACO
- BOTANIKIÁDA – realizácia v spolupráci s Botanickou záhradou v Košiciach
- Planéta vedomostí – digitálne učebnice

l.) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Okrem rekonštrukcie, ktorá prebieha na škole sme z vlastných prostriedkov
-

-

v spolupráci s rodičovským združením z vyzbieraného 2 % podielu dane rodičov a iných subjektov
sme zriadili rozhlasové štúdium - rodičia prispeli na časť technického zariadenia, my na technické
a interiérové vybavenie. Toto štúdium bude postupne prepojené s pavilónmi,
pred dokončením je vnútorná počítačová sieť, kamerový a televízny systém, ktoré budú prepájať
pavilóny medzi sebou,
boli inštalované do všetkých tried v pavilónoch A, B nové LCD televízory na otočných držiakoch
(12 ks), ktoré sú prepojené s novými DVD prehrávačmi umiestnenými v skrinkách,
zakúpili sme ďalšie televízory - do školskej jedálne, riaditeľne, multimediálnej učebni,
do školskej jedálne sme dali vyrobiť okna na vydávanie stravy,
vybavené sú dve triedy novými žiackymi nastaviteľnými lavicami, stoličkami a s katedrami,
v ďalších troch triedach sme urobili rekonštrukciu lavíc (staré dosky na laviciach a mriežky
nahradili novými), do jednej z nich sme zakúpili nové stoličky (III C. IV. B,C)
obnovili sme:
- staré katedry, ktoré majú zachovalú kovovú konštrukciu,
- staré skrine, ktoré dáme do školského klubu,
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-

-

-

časom vznikla požiadavka so strany učiteľov, kvôli zatemneniu dať namontovať do každej triedy
okrem vertikálnych žalúzii, ktoré boli financované z projektu, aj horizontálne. Tejto požiadavke
sme vyhoveli. Žalúzie sme dali do každej triedy v pavilónoch A-D na jedno okno (podľa potreby)
a na všetky okná v odborných učebniach v SD pavilóne,
horizontálne žalúzie boli dané aj do kuchyne, školskej jedálne a na všetky okná 1.,2. poschodia
v hlavnom pavilóne, v kabinete TEV a miestnosti pre upratovačky,
triedy sme vybavili nástennými hodinami, korkovými nástenkami a do triedy 1.- 4.roč.
magnetickými tabuľami,
zakúpili sme interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, ktorá je nainštalovaná v učebni vedľa
riaditeľne, druhú sme dostali z projektu 7DEM s,r,o – bude v multimediálnej učebni SD pavilónu,
zakúpili sme nabíjaciu stanicu na notebooky pre žiakov a doplnili ju ešte štyrmi novými
notebookmi (šesť už máme). Celé toto zariadenie je umiestnené v triede p. uč. Gondovej,
dali sme namontovať nové vitríny do tried v pavilónoch A,B,
6 ks hasiacich prístrojov, ktoré nevyhovujúce norme sme nahradili novými a do nových priestorov
SD pavilónu sme kúpili ďalšie 4 ks,
zakúpili sme 9 ks uzamykateľných vitrín do každého pavilónu na chodby, ktoré budú súčasťou
propagácie školy. Ich aktualizáciu bude mať na zodpovednosti poverená osoba,
upratovačkám do pavilónov B,C,D sme kúpili vysávače, aby nemuseli stále prenášať z telocvične,
ďalší štvrtý sa používa pri upratovaní po rekonštrukcii jednotlivých miestnosti,
sťahovaním kancelárii vznikla potreba doplniť miestnosti jednotlivými druhmi nábytku podľa
potreby,
betónovú podlahu v dvoch kabinetoch sme zakryli plávajúcou podlahou,
plávajúcu podlahu sme dali aj do všetkých kancelárii v hlavnom pavilóne, okrem zborovne,
z vlastných zdrojov sme financovali novú podlahovú krytinu na schody, chodbu v hl. pavilóne, do
šiestich tried a jedného kabinetu v SD pavilóne,
v SD pavilóne sme zriadili novú knižnicu pre žiakov, ktorá je vybavená novými regálmi na knihy,
počítačovými stolmi a taburetkami pre žiakov,
premiestnením miestnosti pre p. riaditeľa do nových priestorov vznikla potreba túto kanceláriu
vybaviť novým nábytkom,
dali sme urobiť 4 nové stoly pre učiteľov do kabinetu TEV,
na udržiavanie areálu školy sme zakúpili kosiaci traktor aj s prívesným vozíkom, elektrickú pílu,
kompresor,
podľa možnosti sme priebežne vybavovali kabinetné zbierky:
- nástenné obrazy prvej pomoci- biológia
- azbuka- cudzí jazyk
- písaná abeceda - 1.- 2. roč.
dokúpili sme nové zjazdové a bežecké lyže, tým máme lyžiareň slušne vybavenú,
do kabinetu telocvične sme kúpili 2 pingpongové stoly, lopty, hokejky a iný športový spotrebný
materiál pre žiakov,
do školského klubu rôzne stavebnice, hry a knihy,
do novej PC a jazykovej učební sme pre žiakov, v rámci projektu, dostali počítače, ktoré bolo
potrebné doplniť monitormi – zakúpili sme 20 ks,
podľa finančných možnosti sme zakúpili didaktickú techniku, ktorú budeme môcť využívať pri
školských akciách – 2 ks dataprojektorov, premietacie plátno, kamera, 2 fotoaparáty,
postupne inštalujeme kamerový systém, ktorý bude pokrývať vnútorné a vonkajšie priestory
školy,
zorganizovali sme jarný zber papiera. Finančný príspevok sme rozdelili do jednotlivých tried
úmerne podľa množstva nazbieraného papiera,
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Čo ešte chceme:
- zmladiť stromy a kríky v blízkosti budov,
- po skončení rekonštrukcie upraviť vonkajšie ihriska, opraviť a prekryť vstupy do pavilónoch,
- postupne realizovať nové oplotenie areálu,
- dať do použiteľného stavu hospodársku budovu, ktorá by slúžila ako sklad,
- podľa finančných možností postupne dávať novú podlahu na chodby a do tried,
- dokončiť začatú rekonštrukciu kotolne,
- vytvoriť tvorivú dielňu,
- ukončiť výmenu školských lavíc a stoličiek v triedach,
- do SD pavilónu zakúpiť nové šatníkové skrine pre žiakov,
- pokračovať v modernizácii učební.
Množstvo iných veci, ktoré je potrebné operatívne riešiť po skončení celej rekonštrukcie školy.

m.) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Škola dostala na školský rok 2010/2011 dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške:
1. normatívne určené finančné prostriedky: na mzdy a poistné:
672 542,- €
na prevádzku:
167 147,- €
2. nenormatívne určené finančné prostriedky:
na vzdelávacie poukazy:
14 840,- €
na asistenta učiteľa:
7 060,- €
na dopravu žiakov:
39 709,07 €
na odchodné:
1 594,- €
na žiakov zo SZP:
1 860,- €
za mimoriadne výsledky:
400,- €
Škola prijala príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov školského klubu vo výške 6 418,- €.
Finančné prostriedky, ktoré škola dostala na vzdelávacie poukazy vo výške 14 840,- € použila na:
- odmeny vedúcim záujmového útvaru (610)
7 438,- €
- poistné (620)
2 618,- €
- odmeny pre externých vedúcich záujmového útvaru (637 027)
1 180,- €
- tovary a služby (630)
3 604,- €
Škola získala finančné prostriedky:
- za prenájom priestorov školy:
- iné príjmy:
- sponzorské:

362,30 €
7 288,32 €
3 387,79 €

Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov a služieb (knihy, vybavenie rozhlasového
a televízneho štúdia, dataprojektor, traktor ).

n.) koncepčný zámer školy – cieľ, vyhodnotenie jeho plnenia
Pedagogická koncepcia
Cieľom pedagogickej koncepcie bolo :
- postupovať od odovzdávania encyklopedických vedomostí žiakov k rozvoju osobnosti a schopnosti
učiť sa,
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- od vyučovania k učeniu sa,
- od pasivity k aktivite a samostatnosti,
- od memorovania k tvorivosti,
- od dôrazu na obsah vyučovania k dôrazu na celý proces vyučovania,
- zdokonaľovať sa v analyzovaní pracovnej činnosti a dokázať vystihnúť a sformulovať správne závery,
východiská pre koncipovanie nových úloh, skupinových alebo individuálnych,
- podpora podmienok na osvojovanie si metód individuálneho štúdia a využívania zdrojov informácií
v príprave na vyučovanie
Koncepcia ľudských zdrojov
- vytvárať dobré personálne podmienky pre výučbu jazyka (materinského aj cudzieho),
prírodovedných a iných predmetov,
- vytvoriť podmienky pre kontinuálne vzdelávanie,
- vedenie školy sa bude vytvárať aj naďalej priaznivú klímu v pedagogickom kolektíve aj v kolektíve
nepedagogických zamestnancov školy.

o.) oblasti, v ktorých má škola isté rezervy
- ponuka poskytovania vyučovania iného cudzieho jazyka ako anglický a nemecký jazyk, ruský jazyk,
- využitie vlastného ľudského potenciálu zamestnancov školy,
- vybudovanie oddychovo relaxačných priestorov
Návrhy na zlepšenie:
- vytvorenie podmienok pre personálne obsadenie vyučovania ďalších cudzích jazykov,
- stimulácia ľudského potenciálu , zlepšenie motivačného systému,

Ďalšie informácie o škole
Psychohygienické podmienky
Vedenie školy pri organizovaní učebnej činnosti žiakov aj pedagógov zabezpečuje vytváranie
dobrých psychohygienických podmienok na škole. Žiaci trávia celoročne veľké prestávky vo
vonkajších priestoroch školy (na školskom dvore, ihrisku, parku). Medzi jednotlivými pavilónmi školy
sme vytvorili oddychovú zónu pre žiakov a zamestnancov školy prostredníctvom projektovej činnosti.
Na škole individuálne pracuje so žiakmi školský špeciálny pedagóg .
Voľnočasové aktivity školy
V školskom roku 2010/2011 škola poskytovala záujmové vzdelávanie žiakom v 30 záujmových
útvaroch – počítačovom záujmovom útvare, záujmovom útvare pohybovom , tanečnom, aerobik,
Šikovníček, astronomickom, modelárskom, šachovom, turistickom, volejbalovom, basketbalovom,
florbalovom, výtvarná paleta, fyzikálnom záujmovom útvare, Dopraváčik, výtvarná paleta, klub
druhákov , novinársky záujmový útvar a pod .
Škola poskytuje dostatočný priestor na rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov
prostredníctvom záujmového vzdelávania. Pedagogický kolektív obetavo a zodpovedne pristupuje
k výchove a vzdelávaniu žiakov v mimovyučovacom čase prostredníctvom štátnej dotácie –
vzdelávacie poukazy ale aj bez finančnej motivácie.
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Spolupráca školy:
s rodičovskou základňou
Rada rodičov sa aktívne podieľa na všetkých aktivitách organizovaných na pôde školy. Z finančného
príspevku RZ, daru škole, 2% príjmu je možné zlepšiť výchovno-vzdelávací proces:
- odmeny na školské kolá súťaží,
- zakúpenie učebných pomôcok,
- knižné ocenenie žiakov za celoročnú reprezentáciu školy,
- príspevok na papierové utierky pre žiakov školy,
- príspevok na rozlúčkové podujatie pre žiakov deviatych ročníkov,
- príspevky na školské akcie
Každoročne rodičia spolupracujú so školou pri aktivitách organizovaných v priebehu školského roka
ako napr. Karneval, Deň Zeme, Deň detí a pod.
s CPPP a ŠPPP
Centrum Pedagogicko-psychologického poradenstva, Špeciálnopedagogická poradňa
v Spišskej Novej Vsi a Súkromná špeciálnopedagogická poradňa v Harichovciach poskytovala žiakom
školy celoročný servis, poradenstvo a odborné služby a metodickú pomoc pedagógom školy.
s lekármi
Škola spolupracuje s Regionálnym úradom národného zdravia v Spišskej Novej Vsi .
s mestom
Škola spolupracovala počas celého školského roku s mestom Spišská Nová Ves. V rámci
podujatia Deti mestu sme sa zapojili do kultúrneho programu a výtvarnej súťaže „Moje mesto“.
Zúčastnili sme sa aktivít v rámci Dňa detí pod názvom „Mesto deťom“, organizovaných mestom
Spišská Nová Ves a CVČ v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho sa škola pravidelne zúčastňuje podujatí
organizovaných mestom a mestských inštitúcií napr. Mestská športová olympiáda pre žiakov I.
stupňa ZŠ, Beh olympijského dňa a pod.
s CVČ, Spišským osvetovým strediskom
Počas školského roka sme sa zúčastňovali akcií organizovaných CVČ a Spišským osvetovým
strediskom.
s Múzeom Spiša
Návšteva výstav pre žiakov školy, napr. výstava Zem, na ktorej žijeme .
so zoologickou záhradou
Organizovanie besied v rámci Dňa Zeme, návštevy a aktivity v zoologickej záhrade v rámci
mimoškolskej záujmovej činnosti

V Spišskej Novej Vsi 30. 06. 2011
................................................
Mgr. Julian Sopko
riaditeľ školy
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