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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves 

za školský rok 2017/2018 

 

 

 

 

Predkladá: 

      

Mgr. Magdaléna Suchaničová 

riaditeľka školy      

    

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                   dňa 01.10.2018 

 

      Vyjadrenie rady školy:  

      Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

      s c h v á l i ť  

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

ZŠsMŠ  

za školský rok 2017/2018 

                                                                               

                                                                       ................................................................. 

                   Mgr. Erika Čuchranová 

    predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Obec Chminianska Nová Ves 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠsMŠ  

za školský rok 2017/2018 

 

 

................................................................                

   Mgr. Peter Konečný 

      starosta obce Chminianska Nová Ves  
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Na správe spolupracovali: 

Mgr. Magdaléna Suchaničová, riaditeľka školy 

Mgr. Jana Kollárová, zástupkyňa riaditeľky školy / výchovno-vzdelávacia časť/ 

Mgr. Július Pošivák, zástupca riaditeľky školy /štatistiky/ 

Emília Čontofalská, zástupkyňa za MŠ 

Mgr. Peter Melník, výchovný poradca 

Bc.   Jana Grešáková, personalista, kontinuálne vzdelávanie 

Gabriela Harničarová, hospodárka školy /ekonomická časť/ 

Mgr. Marianna Matéffyová, vedúca MZ 1.- 4. ročníka 

Mgr. Agáta Kočanová, vedúca MZ – ŠT (1.-6. ročníka ) 

Mgr. Zdenka Stavrovská, vedúca ŠKD 

Mgr. Ana Hekkelová, vedúca PK Slovenský jazyk a literatúra 

Mgr. Jana Foľtová, vedúca PK cudzích jazykov ( ANG, NEM, RUS ) 

Mgr. Andrea Zubáková, vedúca PK Dejepis, Geografia, Občianska náuka, Náboženská 

výchova,  Mediálna výchova,  

Mgr. Judita Višňovská, vedúca PK Matematika, Informatika 

Ing. Nataša Neštinová, vedúca PK Biológia, Chémia, Fyzika 

Mgr. Martina Petričková, vedúca PK Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Výchova 

umením, Telesná a športová výchova 

Mgr. Viera Tarcalová, vedúca PK Technika, Svet práce, Pracovné vyučovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

3. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

4. Koncepcia rozvoja školy na roky 2013 - 2018 

5. Organizácia a plán aktivít ZŠsMŠ  na školský rok 2017/2018. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

7. Výsledkov celoslovenského testovania žiakov  v 5. a 9. ročníku, Komparo vo 4. 

a 8.ročníku,  v školskom roku 2017/18. 
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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. r. 2017/2018 
 

A/  Základné identifikačné údaje o škole 

 
1. Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves 

       

      2. Školská 28, 082 33  Chminianska Nová Ves  

      

      3. 051/77 95214, 051/74 81792 

 

      4. www.zschnv.edu.sk, zschnv@zschnv.edu.sk 

 

      5. Obec Chminianska Nová Ves 32, 082 33  Chminianska Nová Ves  

          zastúpenie – Mgr. Peter Konečný  

          tel.č. 051/795 8510 

          www.chminianska.sk, obecchmin.n.ves@stonline.sk 

 

      6. Mgr. Magdaléna Suchaničová – riaditeľka školy  

          Mgr. Jana Kollárová – zástupkyňa riaditeľa pre 5. – 9. ročník  

          Mgr. Július Pošivák – zástupca riaditeľa 1.st a pre špeciálne triedy a hospodársky  

          zástupca  

           

      7. Rada školy a iné poradné orgány školy 
 

7.1 Zloženie Rady školy v školskom roku 2017/2018 

1. Mgr. Erika Čuchranová - za pedagogických zamestnancov ZŠ -  predseda RŠ 

2. Oľga Kovalíková - za pedagogických pracovníkov MŠ 

3. Bc. Jana Grešáková- za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 

4. Edita Slezáková – za rodičov ZŠ –podpredseda RŠ 

5. Mgr. Pavol Uličný - za rodičov ZŠ 

6. Ľubomíra Balunová – za rodičov ZŠ 

7. Mária Harničárová – za rodičov MŠ 

8. Stanislav Miškuf- delegovaný zástupca zriaďovateľa 

9. Zuzana Dolinská- delegovaný zástupca zriaďovateľa 

10. Agáta Miškufová – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

11. Miroslava Uličná - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

7.2     Činnosť Rady školy v školskom roku 2017/2018 

Rada školy zasadala päťkrát.  

Prvé zasadnutie sa konalo dňa 12.10.2017.  RŠ sa oboznámila so správou o výchovných a 

vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2016/2017. Dosiahnuté výsledky boli spracované 

v prehľadných tabuľkách výstupných testov z predmetov MAT, SJL. RŠ sa oboznámila 

s organizačným zabezpečením školy v šk. 2017/2018. V šk.r. 2017/2018 nastali zmeny v 

ŠkVP ,, Učíme sa pre seba " v 9.r. je predmet  DEJ dotovaný 3 hodinami a presun 1 hodiny 

predmetu Výchova umením z 9.r. do 8.r. ZŠ. Inovovaný ŠVP pokračoval v ročníkoch 3.a 7. 

http://www.zschnv.edu.sk/
http://www.chminianska.sk/
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ZŠ, zmeny nastali aj vo výchovnom programe ŠKD. 

Druhé zasadnutie Rady školy sa konalo dňa 13.3.2018. RŠ sa oboznámila so správou 

o činnosti RŠ za rok 2017, so správou o čerpaní energií a s návrhom o predbežnom rezpočte 

na rok 2018. RŠ prebrala informácie k blížiacim sa voľbám výberového konania. Správa o 

čerpaní energií bola rozpracovaná prehľadne v tabuľkách s porovnaním hospodárenia od roku 

2005 do roku 2017. Celkovo náklady na energie klesajú. Celkový rozpočet školy je nižší o 34 

919,-eur ako v roku 2017. Členovia RŠ sa dohodli na návrhu termínu  výberového  konania na 

funkciu riaditeľa/riaditeľky školy ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves. Návrh termínu 

výberového konania navrhla zriaďovateľovi obce Chminianska Nová Ves.    

 Tretie zasadnutie sa konalo dňa 18.4.2018. Členovia RŠ sa dohodli na organizačných 

pokynoch a zabezpečenia výberového konania, postupu a spôsobu výberového konania, 

oboznámili sa s organizačnou formou VK a s dokladmi uchádzačov na funkciu 

riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves ( s dokladmi sa členovia oboznámili až 

po uzavierky prijímania prihlášok). Uzávierka prihlášok bola dňa 26.4.2018. 27.4.2018 sa 

otvárali obálky v prítomnosti starostu obce a predsedníčky RŠ. Prihlášky a potrebné doklady 

uchádzačov boli skrontrolované a všetci štyria uchádzači boli pozvaní na výberové konanie 

dňa 9.5.2018 o 17.00 hod. v budove základnej školy. 

 Štvrté zasadnutie sa konalo 9.5.2018, kedy sa konalo výberové konanie na funkciu 

riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves. Výberové konanie prebehlo hladko, 

organizácia a celkové zabezpečenie bolo v súlade so zákonom a na vysokej úrovni. O 

výsledkoch boli uchádzači oboznamení písomnou formou podľa zákona. Členovia RŠ navrhli 

zriaďovateľovi na funkciu riaditeľa/riaditeľky uchádzača, ktorý vyhral výberové konanie 

podľa zákona. 

 Piate zasadnutie sa konalo dňa 17.5.2018. Bolo to mimoriadné zasadnutie na výzvu 

zriaďovateľa obce, starostu Mgr. Petra Konečného,na vydanie vyjadrenia RŠ o priebehu VK a 

vyvrátenia pochybnosti niektorých uchádzačov na funkciu riaditeľa školy o tom, že výberové 

konanie bolo netransparentné a zmanipulované. Všetci členovia boli situáciou a osočovaním 

ich osôb od niektorých uchádzačov pohoršení.  

 

7.3 Organizácia metodických združení (MZ) a predmetových komisií (PK) - prehľad  

 

MZ 1. – 4. ročník ZŠ                             Mgr. Mariana Matéffyová   

MZ  1. - 5. ročník ŠT                                                   Mgr. Agáta Kočanová  

Na II. stupni – nižšie stredné vzdelávanie  v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí pracovali 

nasledujúce predmetové komisie: 

Jazyk a komunikácia:  PK – SJL      Mgr. Anna Hekkelová 

     PK – CJ      Mgr. Jana Foľtová 

Človek a príroda     :    PK – FYZ, ChEM, BIO      Ing. Nataša Neštinová

  

Človek a spoločnosť:   PK -  GEO, DEJ, OBN ,VLA     Mgr. Andrea Zubáková

  

Človek a hodnoty :      PK – NAV, MEV                    Mgr. Andrea Zubáková 

Matematika a práca s informáciami: PK – MAT, INF, FIG      Mgr. Judita Višňovská 

Človek a svet práce:    PK – TECH, SVP, PRV       Mgr. Viera Tarcalová  
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Umenie a kultúra:   PK – VYV, HUV, TEV,TSV,  DRA     Mgr. Martina Petričková 

Zdravie a pohyb:  PK -  TSV  ( 1.st. - 2.st.)       Mgr. Peter Melník 

Interné metodické združenie MŠ :                  Oľga Kovalíková 

 

B/ Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov individuálne začlenených, 

žiakov so ŠVVP v školskom roku 2017/18 

 

Základná škola 

Ročník Počet 

tried 

Skutočný počet žiakov  

k 15.09.2017 k 31.08.2018 

  spolu individ. 

Z. 

ŠVVP spolu individ. z. ŠVVP 

1. 3 36 0 0 36 0 0 

2. 1 19 0 0 19          0 0 

3. 2 41 0 2 42 0 3 

4. 2 39 0 0 39 0 0 

1.stupeň  8 135 0 2 136 0 3 

5. 2 34 3 1 36 3 1 

6. 3 41 3 1 41 3 1 

7. 2 34 1 2 33 1 2 

8. 2 36 2 2 36 2 2 

9. 1 24 0 0 24 0 0 

2.stupeň        10 169              9  6 170  9  6 

1.-9. 18 304              9  8 306  9  9 

Poznámka: 1. Prvý stupeň navštevovalo k 30.6. 2018 145 žiakov, z toho 77 chlapcov, 68   

                         dievčat 

 2. Druhý stupeň navštevovalo k 30. 6. 2018 170 žiakov, z toho 97 chlapcov, 73   

     dievčat   

         3. Spolu základnú školu k 30.6. 2018 navštevovalo 315 žiakov, z toho 174   

            chlapcov, 141   dievčat 

                     4. Celkový počet žiakov  k 30. 6. 2018  bol 353 žiakov, z toho 38 zo špeciálnych   

                         tried. Povinnú školskú dochádzku v Anglicku plnilo 17  žiakov. 

 

Špeciálne triedy 

 

Ročník Počet 

tried 

Skutočný počet žiakov ŠT 

k 15.09.2017 k 31.08.2018 

  spolu Var.A Var.B spolu Var.A Var.B 

 1.        

 2.  1 1 0 1 1  

3.        

4. 1 4 3 1 4 3 1 

1.stupeň 1 5 4 1 5 4 1 
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5. 1 8 8 0      8 8 0 

6.  2 2       2 2 0 

7. 1 9 9 0 9 9 0 

8. 1 7 7 0 7 7 0 

9. 1 7 7 0     7 7 0 

2.stupeň        4  33 33 0 33 33 0 

1.-9.  5    38 37 1 38 37 1 

Poznámka: 1. Prvý stupeň k 30. 6. 2018 navštevovalo 5 žiakov, z toho 1 chlapec, 4 dievčatá 

         2. Druhý stupeň k 30.6. 2018 navštevovalo 33 žiakov, z toho 15 chlapcov, 18   

            dievčat 

                     3. Celkový počet žiakov ŠT k 30.6.9.2018 bol 38, z toho 16 chlapcov, 22 dievčat 

 

Prehľad dochádzky žiakov ZŠ za školský rok 2017/18 

 

Ročník Počet vymeškaných hodím  

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.    5 933   7 562   43,63   55,6    89      0   0,65  0 

5.-9.    9 238 11 852   60,8   69,7  176  289   1,04  1,7 

1.-9.  15 171 19 414   52,22   62,65  265  289   0,87  0,94 

 

 

Prehľad dochádzky žiakov ŠT za školský rok 2017/18 

 

Ročník Počet vymeškaných hodím  

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.      438     558    87,6   111,6    21    44   4,2   8,8 

5.-9.   2 444  3 307    74,1  100,2  158  129   4,8   3,9 

1.-9.   2 882  3 865    75,8   101,7   179    173   4,7  4,6 

 

 

Prehľad dochádzky žiakov celkom za školu (ZŠ, ŠT) za školský rok 2017/18 

 

Ročník Počet vymeškaných hodím  

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.   6 371    8 800  18,63  25,66  110      44   0,32  0,13 

5.-9. 11 682  15 159  34,16  44,20  334    418   0,97  1,22 

1.-9. 18 053  23 959  52,77  69,85  444    462   1,30  1,35 
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 Údaje o počte detí v MŠ 

- celkový počet tried v MŠ:                 2 

 

- počet prijatých detí spolu:               42 

- počet prijatých 3-ročných detí:        12 

- počet prijatých 4-ročných detí:        12 

- počet prijatých 5–7-ročných detí:     18  - 1 sa odsťahovalo v marci do PO               

- celkový počet detí  v MŠ:                 42  

- z toho počet prijatých detí v hmotnej núdzi:   0 

- počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ:  11 

- počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky:   1 

 

Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku  2017/2018 

- 3 - 6 ročné deti: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách 

       Školský vzdelávací program: „ Hráme sa a tvoríme spolu“  

- 6 - 7 ročné deti:  Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s OPŠD v MŠ 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

1.trieda LIENKY - deti od 3-5 rokov -  triedna učiteľka: Katarína Korčáková 

                                                           učiteľka: Oľga Kovalíková  

2.trieda VČIELKY - deti od 5-7 rokov - triedna učiteľka: Emília Čontofalská  

                       učiteľka: Lenka Miškufová 

 

C/ Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. roč. ZŠ 

 

  V školskom roku 2017/18 sa na 1.stupni v 1. ročníku ZŠ vzdelávalo spolu 36 žiakov  

v troch triedach, čo bolo o 12 žiakov viac ako v šk.r. 2016/17. Avšak jedna trieda s počtom 

žiakov  8, bola špecializovaná trieda. 9 žiakov sa vzdelávalo v 0.-tom ročníku.  

Do 1. ročníka bolo zapísaných na školský rok 2018/19 23 + 2 po odklade žiakov, čo je 

o 9 žiakov menej ako v minulom školskom roku. v prvom ročníku Odklad školskej 

dochádzky bol udelený 1  žiakovi. 
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Počet zapísaných žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu z toho dievčatá odklady nezaškolený v MŠ samostatných spojených 

23 8 1 6 2 0 

 

 

D/ Údaje o počte prijatých žiakov do 1. roč. SŠ 

 

Žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v šk.r. 2017/18 

boli prijatí na stredoškolské štúdium v nasledujúcich počtoch na jednotlivé typy stredných 

škôl : 

 

Gymnázium 1 

SOŠ  7 

SZŠ  4 

PaSA 2 

SPŠ 8 

SUŠ 1 

HA 1 

OUI 6 

Spoj. škola 0 

Prac. Pomer , mimo SR, iné 6, 3, 1 

 

Spolu : 40  /100% úspešnosť/+6 PP+3mimo SR+1reedukácia 

 

    V budúcom školskom roku je predpokladaný počet končiacich žiakov 46 a z toho 11 

rómskych žiakov. 

 

 

E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého    

     stupňa vzdelania 

 

Ročník 1.-4. ročník 5.-9. ročník 1.-9.ročník 

  1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 

Počet žiakov celkom  136 136 170 170 306 306 

Prospeli s vyznam. 54 56 52 55 106 111 

Prospeli veľmi dobre 13   9 38 39  51    48 

Prospeli 51 51 42 62  93 113 

Neprospeli 13 13 29           4  42 17 

       

Nehodnotení/v zahraničí, 

zo zahraničia 
5 7 9     10 14 17 

Počet 

dostatočných  

MAT 16 18    34 51 50 69 

SJL 19 21 41 43 60 64 
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Počet 

nedostatočných 

MAT         10       11 22  4 32 15 

SJL         11       13 14 7 18 12 

Znížená známka 

zo správania 

2.stup. 4 0  5 8  9 8 

3.stup. 1 0 5 4 6 4 

4.stup. 0 0 0 3 0 3 

Poznámka: 1.  V 0.-tom ročníku prospelo 9 žiakov 

         2.  V šk.r. 2017/18 bola zriadená špecializovaná trieda prvého ročníka,   

              vzdelávalo sa v nej   8 žiakov, ktorí aj po absolvovaní 0 –tého ročníka neboli   

              schopní postúpiť do 1. ročníka     ZŠ. V špecializovanej triede prospeli 3žiaci.   

              4 žiaci neprospeli a 1 žiak bol neklasifikovaný  

         3.  Spolu prospelo 282 žiakov ZŠ, z toho 125 žiakov  na 1.stupni. V ŠT prospelo    

              36  žiakov, 2 neprospeli.  Neklasifikovaných bolo 18 žiakov. Z toho 16  

              žiakov zo ZŠ a 2 žiaci zo ŠT. 

 

 

Ročník 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

1.-

4.roč. 
5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

5.-

9.roč. 

1.-

9.roč. 

Predmet   

Slovenský jazyk 2,47 1,63  2,4 2,68 

       

2,3 2,54  2,8 2,72 2,87 2,43 2,67 2,49 

Anglický jazyk   1,37 2,01 1,79 1,72  2,3 2,48 2,88 2,62 2,57 2,57 2,15 

Nemecký jazyk                  1,34    2,13 

 

1,74 1,74 

Ruský jazyk               2,27 2,56 2,04 2,29 2,29 

Matematika 2,33 1,58 2,19 2,6 2,18 2,54 2,82 2,72 2,96 2,39 2,69 2,44 

Dejepis           2,23 2,33 2,64 2,47 2,22 2,39 2,39 

Geografia           2,49 2,6 2,57 2,67 2,13 2,49 2,49 

Občianská náuka             1,55 2,79 1,89 1,39 1,99 1,99 

Fyzika             2,75   2,6 2,92 2,43 2,68 2,68 

Chémia               2,82  3,01 2,93 2,92 2,92 

Prvouka 2,14 1,32     1,73             1,73 

Prírodoveda     2,08 2,56 2,56             2,56 

Biológia           2,49 2,48 2,34 2,18 2,22 2,34 2,34 

Vlastiveda     1,98 2,66 2,32             2,32 

Informatika           1,21 1 133 1,35 1,04 1,19 1,19 

Pracovné 

vyučovanie     1 1 1   

 

        1 

Pestovateľské 

práce             1,04       1,04 1,04 

Svet práce                 1   1 1 

Technika           1,26 1,31 1,42 1,07   1,27 1,27 

Výtvarná výchova 1 1,16 1 1 1,04 1,1 1 1 1   1,03 1,04 

Výchova umením                        1 1 1 1 

Dopravná výchova 1,58 1,16     1,37             1,37 

Hudobná výchova 1,05 1,16 1 1 1,05 1 1 1     1 1,03 

Telesná a športová 

výchova 1 1,32 1 1 1,01 1 1 1 1,09 1 1,02 1,05 
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   1.  Zvládnutie učiva na I. stupni 

 

   Na prvom stupni prospelo 116 žiakov, z počtu 136 žiakov, čo predstavuje 85,29%, 7 

žiaci plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Na základe výsledkov z výstupných 

testov  a hodnotenia úrovne zvládnutého učiva z MAT a SJL  môžeme skonštatovať, že 

výsledky sú uspokojivé. Takmer všetky triedy na 1. stupni dosiahli veľmi dobré výsledky až 

na špecializovanú triedu 1.C. Táto trieda bola zriadená v minulom školskom roku. Vzdelávalo 

sa v nej 8 žiakov (7 žiakov v šk.r.2016/17 v 0-tom ročníku, 1 žiak v 1. triede ZŠ), ktorí na 

základe dosiahnutých výsledkov museli absolvovať vzdelávanie v špecializovanej triede, 

v snahe naučiť ich aspoň základ z toho, čo by mal vedieť žiak po skončení prvého ročníka. 

Avšak ani vzdelávanie v špecializovanej triede neprinieslo očakávané výsledky. Všetci títo 

žiaci pochádzajú zo zaostalého prostredia, neboli zaškolení v MŠ, spolupráca s rodičmi na 

veľmi nízkej úrovni pre nezáujem zo strany rodičov. Títo žiaci boli aj navrhnutí na 

psychologické vyšetrenie. Odporúčanie je také, že sa majú naďalej vzdelávať v bežnej triede 

ZŠ. Preto  nie je nezriedkavým javom, že aj vo vyšších ročníkoch v rámci primárneho 

vzdelávania sa vzdelávajú žiaci formou začlenenia, ktorí majú aj viac rokov  školskej 

dochádzky.  

S cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, načerpať inšpiráciu, boli odučené 

otvorené hodiny. V každej triede bol  napísaný predpísaný počet diktátov s tematickým 

zameraním.  Výstupné testy boli napísané v súlade s metodickými pokynmi a učebnými 

osnovami pre jednotlivé predmety, ktoré boli schválené na prvom zasadnutí MZ. 

V MAT dosiahli žiaci v porovnaní so SJL takmer rovnaké výsledky. Žiaci pri 

matematických úlohách často robia chyby z nepozornosti a náhlivosti pri riešení a zabúdajú 

na opätovnú kontrolu svojej  práce. Vyučujúci prijali opatrenia, že sa  budú venovať 

v budúcom školskom roku  vo väčšej miere týmto nedostatkom vo vedomostiach žiakov. 

Častejším opakovaním, precvičovaním a aj zadávaním domácich úloh prihliadajúcich na tieto 

nedostatky, aby ich postupne odstraňovali.  

 Žiaci na 1. stupni majú  problém aplikovať získané vedomosti na hodinách SJL v 

diktátoch. Najviac problémov s týmto majú rómski žiaci, ktorých aj komunikácia v 

spisovnom jazyku je slabšia. Povrchnosť pri práci možno pozorovať však aj u ostatných 

žiakov. Niektorí majú ľahostajnejší prístup k vlastnej práci. U rómskych žiakov je domáca 

príprava slabá a u niektorých žiadna.                                                                                                                                                                        

Učitelia skonštatovali, že žiaci často robia chyby, či už pri gramatických, alebo 

matematických úlohách nesústredenosťou, nepozornosťou, rýchlym riešením a povrchnou 

kontrolou svojej práce. Zároveň poklesla aj  u niektorých žiakov zodpovednejšia domáca 

príprava  na vyučovanie. Rómski žiaci, ktorí sa na vyučovanie v domácom prostredí 

pripravujú minimálne, a niektorí vôbec, majú veľkú zásluhu na zhoršení percentuálnej 

úspešnosti tried vo výstupných testoch. Tento stav nie je možné zlepšiť ani doučovaním, keď 

absentuje záujem rodičov o vzdelávacie výsledky svojich detí.  
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Tabuľka dosiahnutých výsledkov vo výstupných testoch v šk.r. 2017/18 

Trieda 

Slovenský jazyk Matematika 

Diktát 

Priemer z 

testu % 

Priemer z 

testu % 

0 – tý r. - 2,55 68,6% 2,11 73,3 % 

1.A 2,07 1,38 89,8% 1,50 88,7 % 

1.B 2,42 1,5 89,53% 1,35 89,78% 

1.C - 4,20   29,1% 3,38       38,5% 

2.A 2,12 1,94 76,15% 1,18   93,25  % 

3.A 2,15 2,20   74,70 % 2,31        72,7  % 

3.B 2,14 2,16  78,60% 2,13        76,7 % 

4.A         2,71 2,33  71,00% 2,46 70,0 % 

4.B 2,87 2,80   68,00% 2,80 66,0% 

 

Triedni učitelia podrobne rozobrali hlavne nedostatky, ktoré sa ukázali na konci 

školského roka a dôslednou analýzou zistených nedostatkov vo vzdelávacom procese 

stanovili opatrenia, prostredníctvom ktorých sa budú snažiť tieto nedostatky eliminovať.  

Zistené nedostatky vo vedomostiach žiakov v jednotlivých ročníkoch sú podrobne 

uvedené v správe MZ za šk.r. 2017/18. 

 

Úroveň čitateľských zručností 

 

Úroveň čitateľských zručností  žiakov na 1. stupni je priemerná. Žiaci čítajú veku 

primerane a mnohí už čítajú s porozumením aj v nižších ročníkoch. Niektorí žiaci majú 

s porozumením čítaného textu problém, niektorí nemajú záujem o čítankové a ani 

mimočítankové čítanie. Rómski žiaci ešte  čítajú slabikovane a aj vo vyšších ročníkoch majú 

problémy s čítaním aj s porozumením textu.  Podrobnejšie hodnotenie úrovne dosiahnutých 

výchovno-vzdelávacích výsledkov v ostatných predmetoch je skôr pozitívne a je súčasťou 

správy MZ za  šk.r. 2017/18.  

 

  

2. Zvládnutie učiva na II. Stupni 

 

Na druhom stupni ZŠ zo 170 žiakov prospelo 156 žiakov, čo predstavuje 91,76% , 4  

žiaci neprospeli, 10 žiakov bolo nehodnotených z dôvodu plnenia povinnej školskej 

dochádzky v zahraničí.  Učivo bolo vo všetkých predmetoch a ročníkoch odučené v súlade 

s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Vo výchovno-vzdelávacom procese 

vyučujúci dodržiavali pedagogické zásady s cieľom rozvíjať u žiakov kompetencie potrebné 

pre bežný život. Predmety boli vyučované odborne. Žiaci dosahujú väčšinou priemerné 

výsledky.  

 Školské diktáty a úlohy zo slovenského jazyka a literatúry, písomné práce 

z matematiky boli napísané v súlade s metodickým usmernením učebných osnov. Úplne 

k spokojnosti neboli zrealizované 1.praktické cvičenie z biológie a v 6.r. laboratórne práce 

z chémie. V záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládnutia učiva bola 
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vytvorená  v 6.ročníku špecializovaná trieda. V tejto triede boli prispôsobené vstupné 

a výstupné testy tak zo SJL ako aj z MAT. Problémom a to vo všetkých predmetoch sa javí 

nedostatočná príprava žiakov na vyučovanie a to hlavne u drvivej väčšiny rómskych žiakov.  

 Výchovno-vzdelávacie výsledky boli  priaznivo ovplyvňované uplatňovaním rôznych 

foriem a metód práce. Vo veľkej miere boli použité názorné materiály, práca s interaktívnou 

tabuľou, vytváranie prezentácií.  Zapájaním žiakov do rôznych súťaží, projektových prác, 

olympiád, školských a mimoškolských aktivít sa učitelia snažili dať šancu každému žiakovi. 

Využívané boli všetky tri PC učebne, tabletová učebňa, interaktívne tabule.  

Dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami, hlavne ich analýzou opätovne 

konštatujeme, že v triedach sú žiaci rôznej vedomostnej úrovne. No naďalej v prevahe sú 

žiaci s priemernými výchovno-vzdelávacími výsledkami. U žiakov s výbornými výsledkami 

často krát chýba prirodzená schopnosť a snaha dosahovať ešte lepší výsledok s cieľom chcieť 

sa presadiť hlavne v mimoškolských aktivitách ako sú prírodovedné, či matematické 

olympiády. Chýbajú žiaci, ktorí by motivovali a potiahli aj ostatných. Tempo práce mnohých 

žiakov bolo pomalé. Všeobecne prevláda slabá čitateľská gramotnosť, na čo upozorňujú 

vyučujúci žiakov, ale aj rodičov. Stav, ktorý prevláda  nezodpovedá vynaloženej námahe zo 

strany vyučujúcich. Žiaci vo voľnom čase nečítajú, majú slabšiu slovnú zásobu, často 

prevláda v komunikácií nárečie, rómski žiaci v spisovnom jazyku komunikujú obťiažne. 

Prevládajú krátke, strohé odpovede. Jeden žiak mal znížený týždenný počet hodín na 

vyučovaní kvôli zdravotnému viacnásobnému postihu.  

 Väčšina žiakov pochádzajúca z málo podnetného prostredia, si neplní ani základné 

žiacke povinnosti. Do školy prichádzali nepripravení, bez potrebných pomôcok, nemali 

záujem o doučovanie. Narastá počet žiakov, ktorí si svoje povinnosti plnia až na poslednú 

chvíľu, čo veľmi sťažuje prácu učiteľov. 

V snahe vysvetliť žiakom niektoré otázky v rámci prevencie fajčenia, šikany, závislostí 

oceňujeme  spoluprácu s CPPPaP v Prešove (PhDr. A. Mrúzová a PhDr. B. Žabecká). 

  

 

2.1 MAT 

 

V predmete sú dosahované priemerné výsledky v dôsledku diferencovaného zloženia 

žiakov v triedach, kde sa nachádzajú aj výborní žiaci, aj slaboprospievajúci žiaci, aj žiaci zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, aj žiaci s IVVP. Učiť v takto diferencovaných triedach 

je náročné. Podľa výsledkov štvrťročných prác, vyučujúce to zvládli a  v 2. polroku a vo 

výstupných testoch došlo dokonca k zlepšeniu výsledkov. 

Úroveň vyučovania matematiky je na dobrej úrovni.  Pozitívom v predmete 

matematika je 100% -tná odbornosť vyučujúcich matematiky na základnej škole, dve 

vyučujúce už majú aj 2. atestáciu. Vyučujúci informatiky prevažne absolvovali priebežne 

vzdelávania z tejto oblasti. Túto oblasť nemôžeme zaradiť k plne kvalifikovanej. V 

 špeciálnych triedach prebieha vyučovanie z väčšej časti taktiež kvalifikovane.  

Učivo žiaci zvládli na priemernej úrovni. Nasleduje tabuľka porovnania % úspešnosti 

jednotlivých tried porovnávajúc vstupný a výstupný test.   
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Vstupný test Výstupný test Rozdiel 

Trieda 
Priemerná 

známka 

Percento 

úspešnosti 

Priemerná 

známka 

Percento 

úspešnosti 
 

5.A 2,50 67,3% 2,56 64,3% - 16,3% 

5.B 3,13 55,1% 2,54 62,6% + 0,5% 

6.A 2,71 62,7% 2,60 66,9% - 17,3% 

6.B 2,62 64,7% 2,00 77,9% - 7,3% 

6.D 4,56 20,3 3,75 45,00 -  

7.A 3,25 51,5% 2,6 65,2% + 0,4% 

7.B 3,65 43,5%       2,65 63,6% + 5,5% 

8.A 3,53 46,5% 2,44 70,6% + 8,4% 

8.B 3,18 55,8%       2,42 73,0%  

9.A 2,73 69,1%       1,86 84,5% - 26,2% 

 

   Celkovo môžeme zhodnotiť, že počas školského roka došlo v predmete matematika 

k zlepšeniu výsledkov. Porovnanie vstupného a výstupného testu ukazuje zlepšenie o 13,7%.  

V jednotlivých triedach je náročná práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

ktorí sa často nepripravujú a chýba kontrola a pomoc zo strany rodičov. Najväčší problém vo 

všetkých triedach predstavujú slovné úlohy, žiaci majú problém s čítaním s porozumením, 

zápisom úloh a ich logickým pochopením,  problémy s násobilkou a náväzne na to s delením. 

Vyučujúce sa v priebehu roka snažia zistené nedostatky zo štvrťročných previerok 

odstraňovať, učivo precvičovať a upevňovať. 

 

Testovanie 5 – 2017 z MAT  

  

Priemerná úspešnosť školy:               53,7%    

Priemerná národná úspešnosť:              64,7% 

 

Rozdiel našej priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru:     -11% 

 

 Testovania 9 – 2018 z MAT  

Výsledky, ktoré naši žiaci dosiahli v  Testovaní – 9 2017 dosiahli  sú u priemerné. Nie sú 

adekvátne výsledkom, ktoré  žiaci dosahovali hlavne v druhom polroku školského roka.   

Priemer školy:                                                            54,6 % 

Celoslovenský priemer:                                             55,9 % 
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90 %  - 1 žiak, 85% - 1 žiak, 80% - 1 žiak,75% -  2 žiaci, 70% - 2 žiaci,65% - 4 žiaci, 60% - 2 

žiaci, 50% - 2 žiaci, 45% - 1 žiak, 40% - 3 žiaci, 25% - 1 žiak, 20% - 1 žiak, 10% - 2 žiaci.  

 Z celkového počtu 23 testovaných žiakov iba jeden žiak dosiahol výbornú úroveň, 4 

žiaci dosiahli veľmi dobrú úroveň, 10 žiakov dosiahlo dobrú  úroveň, 5 žiakov podpriemernú 

úroveň a 3 žiaci dosiahli neuspokojivú úroveň. Tu je potrebné podotknúť, že v 9. ročníku 

došlo k spojeniu dvoch, vedomostne odlišných  tried. Preto aj tento výsledok s rozdielom – 

1,3% vnímame pozitívne a ceníme si prácu vyučujúcej.MAT. 

 

2.2   SJL  

Aj napriek dosť nízkym priemerom diktátov a slohov, žiaci dosiahli  v školskom 

roku 2017/2018 lepšie výsledky vo všetkých smeroch ako v predchádzajúcom školskom 

roku 2016/2017. 

Ako najlepšia trieda sa počas školského roku ukázala V.A,  s priemerom predpísaných 

diktátov 2,40, po nej IX. A s priemerom diktátov 2,59.  Takisto dobré výsledky 

z predpísaných diktátov dosiahli aj žiaci VIII. A s priemerom 2,66.  

Najlepšie školské slohové práce napísali žiaci VI.B  s priemerom 1,59 a  IX. A s priemerom 

1,78 . 

Veľmi slabé výsledky dosiahli žiaci VI.D, špecializovanej triedy, ale tu je potrebné brať do 

úvahy zostavu tejto triedy a ich výsledky sú ťažko porovnateľné so žiakmi ostatných tried ZŠ. 

Ich výsledky  je možné pozrieť si v tabuľke, viď nižšie. 

Najslabšie výsledky v priebežnom hodnotení diktátov a školských slohových úloh počas 

školského roka dosiahli  žiaci VIII. B,  kde v diktátoch dosiahli priemer 3,26  a v školských 

slohových úlohách 2,67. Druhou slabšou triedou v diktátoch sa javí  VII. B, ktorá dosiahla 

priemer v predpísaných diktátoch 3,25, ale v školských slohových úlohách už mali oveľa 

lepšie výsledky. 

V budúcom školskom roku sa ôsme ročníky spoja a už sa nebude dať priamo sledovať ich 

vedomostná úroveň ako jednotlivých tried. V tejto triede bude náročná práca, keďže ich bude 

veľký počet  a zároveň ich čaká Testovanie  9.  

 

 

Prehľad  vstupných testov a diktátov  v školskom roku 2017-2018 

 

Trieda Vstupný test 

priemer 

Vstupný test % Vstupný 

diktát 

Najlepšie/Najhoršie 

5.A 2,60 70,8 1,92  

5.B 3,14 57,0 3,62  

6.A 1,86 82,3 3,00  

6.B 2,08 78,1 3,00  

6.D 3,62 44,3           2,50 prepis  

7.A 3,00 59,8 3,40  

7.B 4,05 36,1 3,93  
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8.A 2,88 60,9 2,57  

8.B 3,25 55,6 3,20  

9.A 2,57 69,7 2,16  

Spolu 3,20 61,46 2,93  

2016/17 3,11 57,82 3,24  

  

Ako výbornou sa ukázala trieda 5.A, s percentuálnym výsledkom  70,8%  a najlepším 

priemerom vstupného diktátu 1,92. Aj 5.B trieda dosiahla celkom dobré výsledky, keď  

percentuálne  dosiahli 57,0%   aj napriek  žiakom, ktorí opakujú  ročník a tieto výsledky len 

skresľujú k horšiemu.   Všeobecne sa dá povedať, že žiaci piateho  ročníka boli pracovití,  

samostatní  a majú  dobrý základ vedomostí z I. stupňa.  

 

Prehľad  výstupných testov a diktátov  v školskom roku 2017-2018 

 
Trieda Vstupný test 

priemer 

Vstupný test % Vstupný 

diktát 

Najlepšie/Najhoršie 

5.A 2,79 67,00 2,17 Najlepší diktát 

5.B 2,92 62,50 3,25  

6.A 2,27 73,40 2,33 Najlepšie výsledky 

6.B 2,31 72,50 2,50 Najlepšie výsledky 

6.D 3,98 33,92  3,76 odpis textu         
Najslabšie dosiahnuté 

výsledky 

7.A 3,20 61,70 2,69  

7.B 3,40 48,40 3,40 
Najslabšie dosiahnuté 

výsledky 

8.A 2,28 74,80 3,06  

8.B 2,77 64,70 3,90 Najslabší diktát 

9.A 2,62 70,10 3,10  

Spolu 3,09 62,90 3,01  

2016/17 3,01 60,50 3,08  

 

Čitateľská gramotnosť 2018 

 

Trieda Priemerná známka Percentá Najlepší/najhorší 

5.A 2,53 66,26  

5.B 3,21 58,30 1.najslabšie 

6.A 1,93 82,33    najlepšie 

6.B 1,66 87,33 1.najslabšie 

7.A 2,46 67,56  

7.B 2,75 62,25  

8.A 2,50 68,06  

8.B 2,92 60,08 najslabšie 

9.A 2,35 71,80  

Spolu 2,47 69,32  
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Všeobecne  môžeme skonštatovať, že v testoch z čitateľskej gramotnosti prekvapili žiaci, 

ktorí nevynikajú v osvojení si gramatických vedomostí, ale v testovaní z čitateľskej 

gramotnosti milo prekvapili.  

 

Testovanie 5 – 2017 zo SJL  

  

Priemerná úspešnosť školy:               50,8%    

Priemerná národná úspešnosť:              62,8% 

 

Rozdiel našej priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru:     -12% 

 

Testovanie 9 – 2018 zo SJL  

 

Priemerná úspešnosť školy:                                                         57,90% 

Priemerná národná úspešnosť :                                                   63,00% 

 

Rozdiel našej priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru:  - 5,1% 

  

Z celkového počtu 23 testovaných žiakov ani jeden žiak nedosiahol výbornú úroveň, 5 žiaci 

dosiahli veľmi dobrú úroveň, 11 žiakov dosiahlo dobrú  úroveň, 7 žiakov podpriemernú 

úroveň. V porovnaní s matematikou v testovaní žiaden žiak nedosiahol neuspokojivú úroveň. 

Tu je potrebné opätovne podotknúť, že v 9. ročníku došlo k spojeniu dvoch, vedomostne 

odlišných  tried a aj keď % úspešnosti dosiahnutých výsledkov je – 5,1 tak v % vyjadrení 

69,56% žiakov dosiahlo úroveň priemernú. Neteší nás to, ale vzhľadom k zloženiu triedy 

tento výsledok možno považovať za vcelku uspokojivý.  

 

 

KOMPARO  2017/2018 - testovanie žiakov 8. ročníka  

Komparo 8 – slovenský jazyk a literatúra 

 

Naša škola sa aj v uplynulom školskom roku zúčastnila celoslovenského testovania 

Komparo8, do ktorého sa zapája už niekoľko rokov. Na testovaní zo SJL sa dňa 16. 11. 2017 

zúčastnilo z našej školy 23 žiakov: VIII. A – 13 žiakov, VIII. B – 10 žiakov.  

Priemerná úspešnosť žiakov v SR: 62,8 % 

Priemerná úspešnosť VIII. A:         62,1 % 

Priemerná úspešnosť VIII. B:         70,9 % 

Priemerná úspešnosť VIII. A, B:    66,0 % 

 

Z uvedeného vyplýva, že naša škola mala vyššiu úspešnosť ako bol celoslovenský 

priemer o +3,2 %.  

 

VIII. A: bola neúspešná oproti celoslovenskému priemeru len o - 0,7 %.  

Cieľom tohto testovania je jednak zistiť úroveň žiackych vedomostí, ale aj priblížiť 

atmosféru, ktorá čaká žiakov deviateho ročníka pri celoslovenskom testovaní 

Testovanie9. Toto testovanie je platené a napriek snahe vedenia školy podieľať sa na 
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čiastočnej platbe nie každý zákonný zástupca prejavil záujme o toto testovanie.  Preto aj 

celkové dosiahnuté výsledky nie sú tým pravým ukazovateľom skutočných vedomostí. Tie 

sa preukážu až pri Testovaní 9, ktoré je povinné pre všetkých žiakov. V testovaní sa ukázalo, 

že niektorí žiaci, ktorí počas celého školského roka preukazujú pomerne dobré výsledky a 

majú na vysvedčení dobré známky, v tomto testovaní zlyhali.  

 

 

2. Zvládnutie učiva na I. a II. stupni v ŠT 

V minulom školskom roku sa počet špeciálnych tried opäť znížil. Žiaci sa vzdelávali v 5. 

triedach. Vzhľadom k začleňovaniu žiakov do bežných tried v rámci inklúzie, v niektorých 

 špeciálnych triedach  boli spojené  dva ročníky a postupne počet žiakov zo špeciálnych tried 

ubúda. Tento jav vedie k tomu, že v minulom šk.r. sme v špeciálnych triedach nemali 

žiadnych prvákov ani tretiakov. Keďže ide o žiakov s 1ahkým mentálnym postihnutím, aj 

hodnotenie je prispôsobené žiakom s mentálnym postihnutím variant A,B. Má motivačný 

a psychostimulačný charakter. Žiaci boli  hodnotení v súlade s ich schopnosťami. Vyučujúci 

volili formy a metódy slovného hodnotenia, ktorým žiak rozumie, zapamätá a uvedomí si svoj 

úspech, svoje výsledky. Kvitovali  aj čiastočné úspechy. 

V súlade so schváleným plánom práce MZ ŠT na šk.r. 2017/18 výstupné testy zo 

slovenského jazyka a matematiky napísali žiaci všetkých tried  

 

 

 

Výstupné testy zo SJ 

 
trieda Priem. 

známka 

Percentuálna 

úspešnosť 

Najúspešnejšia 

úloha 

Najmenej úspešná 

úloha  

II.C 2 77% 100%- nájsť rovnaké 

slová v tlačenom 

a písanom tvare 

50%- spojiť tlačený 

a písaný tvar písmen 

IV.C 1,66 82,2% 100%- určovanie typu 

vety, doplnenie y,ý 

v slove, podčiarknuť 

mäkké slabiky  

82,2%- priradenie 

a spojenie so slovom 

dlhej, alebo krátkej 

slabiky do slova 

IV.C- B 

variant 

 

3 

 

41% 50% - písanie písmen 30%- prepis písmen, 

a slov prepis 

dvojslabičných slov 

V.C 2 77,77% 90,63% - doplniť 

k podstatným menám 

slovesá 

45,83% - spájať slová 

s podobným 

významom 

VI.C 2,5 72,78% 100%- zoradiť slová 

podľa abecedy 

50%- podstatné mená 

dať do množného čísla  
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 Výstupné testy z matematiky 

 
trieda Priem. 

známka 

Percentuálna 

úspešnosť 

Najúspešnejšia 

úloha 

Najmenej úspešná 

úloha  

II.C 1 91% 100%- sčitovanie,  

odčitovanie v obore do 10 

v reťazi,  doplniť číselný 

rad do 10; dokresliť počet 

prvkov; rozklad čísel; 

porovnanie čísel do 10 

54% sčítanie 

a odčítanie do 10 

v jednej úlohe 

 

IV.C 1,33 87,66% 100% Určovanie desiatok 

a jednotiek, zápis čísla 

75 % Odčítanie 

dvojcif. čísel  

s prechodom a bez 

prechodu  

IV.C- B 

variant 

 

2 92% 100% – číselný rad do 10 25% – rozklad čísla 

V.C 1,63 87,86% 96,88%- príklady 

násobenia a delenia  

50% - slovná úloha 

VI.C 2,5 78,23% 100%- zápis čísel pri 

sčítaní jednot., desiatok, 

stovky, tisícky 

50% - sčítanie a 

odčítanie čísel  

s prechodom a bez 

prechodu 

 

 

 

G/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

     pedagogických zamestnancov školy   

 

Na l. stupni ZŠ bolo personálne zloženie vyhovujúce. Na škole máme pedagógov so 

špeciálnou pedagogikou. Na 1. stupni ŠT v druhom a štvrtom ročníku vyučovala Mgr. 

Bartošová. Na 2. stupni ZŠ je kvalifikovanosť učiteľov vyučujúcich na ZŠ aj v ŠT na 

uspokojujúcej úrovni. V piatom a šiestom ročníku ŠT pokračovali so svojou triedou  2 

vyučujúce primárneho vzdelávania.  

 

V  školskom roku 2017/18 vyučovalo  spolu: 35 pedagogických zamestnancov  

             

Z celkového počtu 35 pedagogických zamestnancov boli 2 katechéti, 1 asistentka učiteľa a 1 

vychovávateľka.  

Katechéti:       ThDr. Daniel Mikula, PhD.  – 26,10 % 

   Mgr. Peter Ferenčík –  8,70 % 

   Mgr. Daniela Semančíková – 100 % (NAV 69,6 % z úväzku) 

Asistenti učiteľa: Mgr. Zlatohlavá Dagmara - 100,00 % 
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ŠKD :                          Zdenka Stavrovská - 83,00 % 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov vrátane ŠKD bol 32,35. 

 

 Snahou vedenia školy je, aby výchovno-vzdelávací proces bol odučený kvalifikovane. 

Aj napriek snahe sa nie stále podarí kvalifikovane pokryť celý výchovno-vzdelávací proces. 

Na l. stupni ZŠ je personálne zloženie vyhovujúce.  

V špeciálnych triedach v 1. – 4. ročníku vyučovali  pedagógovia so  špeciálnou 

pedagogikou, teda všetci spĺňali kvalifikačný predpoklad. 

            Na 2. stupni ZŠ bola kvalifikovanosť učiteľov na uspokojujúcej úrovni. 

Nekvalifikovane sa vyučovali  niektoré predmety na 2.stupni ZŠ a ŠT, najmä anglický 

jazyk, ktorý vyučovali  2 pedagógovia z I. st. .  

Kvalifikačný predpoklad na vyučovanie v ŠT na 2. st. spĺňali len 3 učiteľky. 

 

Ostatní vyučujúci vyučovali nekvalifikovane.   

Meno vyuč. Predmet ZŠ Predmet ŠT 

Mgr. Pošivák   TEV  7.C - 9.C /3/ 

Mgr. Kušnírová   SVP 8.C /1/ 

Mgr. Štvartáková ANJ 6.roč. /3/   

Mgr. Tothová   VYV 

GEO 

FYZ 

9.C /2/ 

8.C /1/ 

8.C /1/ 

Mgr. Šoltésová DOV 2.A /1/ + 1.roč. /3/   

Mgr. Čuchranová   MAT 9.C /4/ 

Mgr. Olejník   INV 8.C /1/ 

Mgr. Zubáková INF 6.roč. /1/, 9.A /1/ DEJ 7.C /1/, 9.C /1/ 

Mgr. Tarcalová   FYZ  

MAT 

PRV 

9.C /1/ 

8.C /4/ 

5.-6.C /2/, 7.-8.C /4/ 

Ing. Neštinová   CHEM 

MAT 

FYZ 

PRV 

9.C /1/ 

7.C /4/ 

7.C /1/ 

7.-9.C /4/ 

Mgr. Aronová   TEV 7.C-9.C /3/ 

Mgr. Višňovská INF 7.r. /1/ INF 6.C /1/ 

PaedDr. 

Miščáková 

  GEO 9.C /1/ 

Mgr. Prextová   VLA 2.-4.C /1/ 

Mgr. Petričková   HUV 

 

GEO 

PRV 

VYV 

7.C /1/, 8.C /1/, 9.C /1/, 

2.-4.C /1/, 5.-6.C /1/ 

7.C /1/ 

5.-6.C /2/ 

2.-4.C /2/ 

Mgr. Melník INF 5.B /1/, 6.r. /1/, 8.r. /1/ TSV 7. - 9.C /1/ 
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Mgr. Semančíková   NAV 

VLA 

5.-9.C /4/ 

2.-4.C /1/ 

Mgr. Baňasová ANJ 6.r. /3/, 7.r. /3/, 8.A /3/, 

9.A /3/, 5.A /3/ 

  

Mgr. Gerenčérová OBN 

 

8.r. /2/, 6.r. /3/, 9.A /1/ 

 

  

19 4 34 h 13 58 h 

 

 Počas školského roka 2017/2018 došlo k viacerým personálnym zmenám. Dlhodobo 

práceneschopná bola aj naďalej  jedna p. upratovačka, s ktorou bol po ukončení 

práceneschopnosti ukončený pracovný pomer v mesiaci apríl z dôvodu odchodu do 

invalidného dôchodku. Na materskej dovolenke bola  p. farárka (evanjelické náboženstvo), 

ktorú od septembra zastupoval p. farár. Na materskú dovolenku odišla v mesiaci júli jedna 

vyučujúca 1. st. a po rodičovskej dovolenke sa vrátila jedna vyučujúca 2. st. . Na základe 

rozhodnutia o organizačnej zmene bol ukončený pracovný pomer s dvomi pedagogickými 

zamestnancami ( 1 – ZŠ 1.st., 1 – ŠT 1.st.). Na materskej a rodičovskej dovolenke naďalej 

ostávajú 3 zamestnanci, z toho 1 NZ. ( 1 – ZŠ 2.st., 1 ZŠ 2.st., 1 – ŠJ ).  

 

 

H/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 

 

      V súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch v znení neskorších predpisov vedenie školy  v školskom  roku 2017/18 dbalo 

na to, aby učitelia pokračovali v začatom štúdiu, alebo v súlade s potrebami si rozširovali 

svoje vzdelanie a vedomosti. Stav v rámci vzdelávania v uplynulom školskom roku bol 

nasledovný: 

 

Vzdelávanie  Počet PZ 

(prihlásení na vzdelávanie) 

Počet PZ  

(ukončené vzdelávanie) 

Inovačné  5 3 

Aktualizačné 6 1 

Aktualizačné – prípravné 

atestačné 

0 0 

Adaptačné 0 0 

Špecializačné 2 2 

Funkčné - inovačné 1 1 

Funkčné 1 0 

Kvalifikačné 0 0 

 

V súlade s koncepčným zámerom školy sme aplikovali vo výchovno – vzdelávacom procese 

nové formy a metódy práce.  

Pedagogickí zamestnanci sa prihlásili na nasledujúce vzdelávania: 
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1. Aktualizačné vzdelávanie: 6 

a) Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného 

štýlu: 1 

b) Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo SZP s dôrazom na rozvíjanie 

psychomotorických schopností a zručností: 1 

c) Florbal v učive telesnej výchovy: 1 

d) Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia: 1 

e) Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole: 1 

f) Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme 

inkluzívnej podpory detí a žiakov: 1 

2. Aktualizačné - prípravné atestačné vzdelávanie:  0 

3. Adaptačné vzdelávanie: 0 

4. Inovačné vzdelávanie: 5 

a) Geografia v medzipredmetových vzťahoch a súvislostiach: 1 

b) Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo SZP: 2 

c) Využitie interaktívnej tabule na hodinách SJL: 1 

d) Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia: 1 

5. Špecializačné vzdelávanie: 2 

a) Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie: 2 

6. Funkčné – inovačné vzdelávanie: 1 

a) Inovácie v riadení školy a školského zariadenia: 1 

7. Funkčné vzdelávanie: 1 

a) Profesionalizácie práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho 

odborného zamestnanca: 1 

 

Pedagogickí zamestnanci ukončili vzdelávania: 

1. Aktualizačné vzdelávanie: 1 

a)   Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo SZP s dôrazom na rozvíjanie  

      psychomotorických schopností a zručností: 1 

2. Inovačné vzdelávanie: 3 

a) Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo SZP: 2 

b) Využitie interaktívnej tabule na hodinách SJL: 1 

3. Špecializačné vzdelávanie: 2 

a) Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie: 2 

4. Funkčné – inovačné vzdelávanie: 1 

a) Inovácie v riadení školy a školského zariadenia: 1 

 

I/ Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti 

a) Úspešné výsledky 

 

P.č. Predmet Priezvisko 

a meno žiaka 

Úroveň 

súťaže 

Názov súťaže Umiestnenie  Pripravoval 

1. 1 SJL 
Marcela Šatná 

Samuel Šalamun 

okresné 

kolo 
„Šaliansky Maťko“      čestné uznanie   

Mgr. Hekkelová 

PaedDr. Miščáková 
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2. 2 SJL Kovaľová Lucia 
celosloven

ské kolo 

Kukučínová literárna 

Revúca 

bronzové 

pásmo 
Mgr. Hekkelová 

3. 3 SJL Kovaľová Lucia 
celoslovens

ké kolo 

Cesty za poznaním 

minulosti /Moja 

najkrajšia spomienka/ 

        Mgr. Hekkelová 

4. 4 SJL Kovaľová Lucia 
celosloves

ké kolo 

Cesty za poznaním 

minulosti /S mierom 

a slobodou sa nemožno 

zahrávať, dve vojny 

stačili/ 

          Mgr. Hekkelová 

5. 5 MAT jeden   
obvodové 

kolo 
Matematická olympiáda 

      1  úspešný 

riešiteľ 
Mgr. Prextová 

6. 6 MAT 
dvaja žiaci 3. až 

8.roč. 

medzinárod

ná – korešp. 
KLOKAN 

2 úspešní 

riešitelia 
Mgr. Višňovská 

7. 7 BIO Kopčíková Juliana 
okresné 

kolo 
Biologická OL - Botanika 

2 .miesto –úspešná 

riešiteľka 
Ing. Radačovská 

8. 8 BIO Kacvinský Martin 
okresné 

kolo 
Biologická OL - Botanika 

7.miesro – úspešný 

riešiteľ 
Ing. Radačovská 

9. 9 BIO Kopčíková Juliana krajské kolo 
Biologická OL – 

Botanika – kat.E 

9.miesto –úspešná 

riešiteľka 
Ing. Radačovská 

10.  BIO 
Martonová 

Michaela 

celoslovens

ké kolo 
Liečivé rastliny 4.miesto PaedDr. Imrichová 

11. 1

0 
MAT žiaci 2.-9- r. 

medzinárod

ná- korešp. 
iBobor 

17 úspešných 

riešiteľov 
PaedDr. Imrichová 

12.  VYV 
Hlubeň N., 

Tomková L. 

celoslovens

ká súťaž 
Priatelíme sa s Ruskom čestné uznanie Mgr. Hekkelová 

 

 

 

b) Olympiády a súťaže do ktorých boli žiaci zapojení 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka Puškinov pamätník 

Olympiáda z chémie Slávici z lavice 

Olympiáda z fyziky Vesmír očami detí 

Olympiáda z biológie „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 

a CO“ 

Olympiáda z anglického jazyka Liečivé rastliny, celošt. korešpondenčná súťaž 

Olympiáda z RUJ Šaliansky Maťko 

Matematická olympiáda Botanikiáda 

Technická olympiáda Šikovný chlapec, šikovné dievča 

Pytagoriáda Mladý priateľ lesa 

Klokan Zber hliníka – Hliníkový Skarabeus 

Hovorme o jedle – literárna súťaž Zber použitých batérií 

Hviezdoslavov Kubín Rómska paleta – výtvarná súťaž 

Hravo ži zdravo Kráľ moderného tanca – tanečná súťaž pre ž. 

ŠT 

iBobor – korešpondenčná súťaž „Austrálske zvieratá“- VV súťaž časopisu 

Vrabček 

Požiar v domácnosti – výtv.s. Čitateľský oriešok 
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Rodina a základné ľudské právo na život- 

výtv.s 

Červené stužky – výtv.suťaž 

Mesto dedina ako ju vidím ja – výtv.s. Mesto dedina ornament – výtv. Súť. 

Slovensko krajina v srdci Európy „Ľahšie to ide ľahšie“ 

Zber Sabi O putovný pohár primátorky mesta 

Prešova 

 

 

c) Prehľad aktivít, prezentácia školy v priebehu školského roka 

 

Hodžov novinový článok Vystúpenie žiakov v KD – „Úcta k starším“ 

Vážme si starších  – návšteva v Dome 

seniorov 1.ročníky 

Vianočné pastorále pod názvom ...................spojené 

s vianočnou burzou 

DOD – prezentácia projektov k 100. Výročiu 

vzniku ČSR 

Deň Narcisov – dobrovoľná zbierka pre onkologických 

pacientov    

Zborník literárnych  prác 2018 Záložka do kníh spája školy 2017 

Školský časopis Rebeka Červené stužky 

Konferencia v CJ- prezentácie 

v ANJ,NEJ,RUJ 

„Vianočné pozdravy“ – prezentácia spoločnej práce 

ZŠ MŠVVaŠ SR 

Európsky týždeň jazykov Zber vrchnákov z PET fliaš pre Emku 

Kronika školy Šikovný chlapec, dievča 

Svetový deň výživy Škola priateľská k deťom – Vianoční zbierka, 

Týždeň modrého gombíka 

Záchrana to som ja – VV súťaž Falck Domestos pre školy 

Daruj knihu knižnici Predvianočné pečenie perníkov 

 

 

d) Mimovyučovacia činnosť v priebehu školského roka 

 

Naj kniha - výstavka Čo vieš o krajinách EÚ 

O najlepšieho rozprávača-šk. súťaž pre žiakov 

6.-8.r. 

Veľkí čítajú malým –Princezná so zlatou 

hviezdou na čele - divadielko 

Nebojme sa slovenčiny ŠT Geografické puzzle 

Puškinov pamätník- šk.súťaž v prednese 

poézie a prózy v RUJ 

Cestujeme po mape – zábavno-vedomostná 

suťaž 

Popoludnia s PC – tvorba príbehu Zima očami detí - VV 

Ukážeme čo vieme pre žiakov 3-4 roč. Týždeň ovocia a zeleniny 

Vianočné posedenie v ANJ Prírodovedná súťaž pre žiakov ŠT 

Premiant školy– šk.projekt o najlepšieho 

žiaka 

Karneval 

Výstavka minerálov a hornín Rozumieme si navzájom 

Učíme sa sporiť Maľované čítanie – rozvoj ČG – 1.r. 

Rozprávkový svet – O-tý r.+ 1.C „O najkrajšiu záložku“ ŠT 

Naše múzeum – výstava histor.pamiatok „O najkrajšiu kraslicu“ ŠT 

Posedenie pri vianočnom stromčeku . 

RUJ,NEJ,ANG 

Som dobrý počtár – šk. matem. súťaž pre žiakov 

ŠT 
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Adventný veniec – výstavka prác žiakov ŠT Počítačová grafika „Čím budem“ 

Futbalový turnaj ml. žiakov Finančná gramotnosť pre ž. 9.r. 

Súťaž v aranžovaní Zber papiera 

Čo ja viem - SJL Čo už viem „Štát a právo“ – kvíz 8.r. 

Šalamún –biblická vedomostná súťaž Čitateľská gramotnosť 

Výstavka ikebán a vianočných stromčekov Odev, odevný doplnok -VYU 

 

Po stopách histórie – dejepisná súťaž pre ž. 

5.-8.r. 

Výstavka herbárov 

Ochutnávka mliečnych produktov Čistota našich tried- projekt ŠPZ 

Kráľ, kráľovná čítania – 2.r. Výstavka projektov, modelov 

Valentínsky pozdrav Športové súťaže žiakov 1.st 

Jesenné aranžovanie žiakov 4.r. Európsky týždeň jazykov 

 

e) Kultúrne podujatia pre žiakov 

 

„Smelý Zajko“- divadelné predstavenie v angličtine pre 2.a3. r. 

„ Hrdinovia“- divadelné predstavenie v angličtine pre žiakov 7.a8.r. 

Denník Anny Frankovej – divadelné predstavenie  v DJZ 

Nikola Šuhaj  – divadelné predstavene v DJZ 

Magický svet tanca - akadémia tanca NELA 

Vystúpenie sokoliarov 

Karneval pre žiakov 1.a2.st. ZŠ,ŠT 

 

f) Exkurzie 

 

Vlastivedné múzeum Hanušovce  a 

Archeopark 

Vojenské múzeum Svidník Dukla 

Botanická záhrada v Košiciach SHMÚ Košice – 7., 6.r. 

Hvezdáreň a Planetárium – Obloha nad 

nami 

Exkurzia do jaskyne Zlá diera  

Planetárium -  Slnečná sústava, Štátny 

archív 

Rádio Regina –návšteva s nahrávkou 

rozhl. Relácie o dobrých skutkoch 

Návšteva knižnice Slniečko v Prešove STM – Košice pre žiakov 9.r. 

Návšteva OUI pri príležitosti DOD Východoslovenské múzeum v Košiciach 

 

g) Rozhlasové okienka k rôznym príležitostiam 

29.august 73.výročie SNP,1.september – Deň Ústavy SR 

Deň vzniku SR 

Deň oslb. Dukly 

Medzinárodný deň ľudských práv 

Svetový deň zdravej výživy 

 AIDS a ochrana pred touto chorobou 

Marec mesiac knihy 
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Deň matiek 

 

h) Besedy, tvorivé dielne, praktické hodiny 

 

„O čom sa v knihách nepíše“-  (s 

p.Tiškovou o 2. sv. vojne) 

Beseda o kozmonautike – 9r. 

Svetelné znečistenie Krok za krokom – beseda-ŠT 

Čas premien – beseda o dospievaní Spolužitie človeka so zvieratami – pre ž. 

6.r. 

Obrázok na kameni Beseda príslušníkov PZ so žiakmi 5.-9.r. 

na tému Nežiadúce správanie 

Otvorená hodina – význam strukovín 

v strave človeka 

Šikanovanie – CPPPaP (PhDr.Mrúzová,  

PhDr. Žabecká) 

Mládež a internet – CPPPaP Kráľ rok očami detí ŠT 

Čím chcem byť ? „Smelý zajko v Afrike“ 

Stravovacie návyky – názorné ukážky 

v ŠKD 

Farby jesene – projekt Strom ŠT 

Výtvarná súťaž na tému Jeseň – 1.ročník „Les, voda, vzduch“ – praktická hodina 

Indiánsky deň Beseda o zdraví – 1.r. „Hygiena je 

zdravie“ 

O najkrajšieho šarkana – VV súťaž ŠT Beseda so zameraním na prof. orientáciu 

žiakov ŠT 

Kráľ Zima -ŠT Snehuliakovo 

Vplyv užívania drog na naše zdravie Konflikty v školskom prostredí. 

Šikanovanie 

  

 

i) Športové súťaže akcie 

 

Ochrana života a zdravia – jesenná časť Škola v prírode 

Obvodové kolo basketbalovej súťaže Skáčem za červené stužky 

Obvodové kolo florbalovej súťaže Florbal ml a st. žiaci 

Lyžiarsky kurz Plameň 2016 – súťaž ml.požiarnikov 

Ochrana života a zdravia – letná časť Živá červená stužka 

Plavecký výcvik Halová súťaž o Pohár primátorky mesta 

Prešova 

O Pohár primátora mesta Bardejov Týždeň športu 

Svetový deň behu Vybíjaná ml. žiačky 

  

Ochrana života a zdravia, Didaktické hry na 

1.st. 
Európsky týždeň športu 
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Údaje o aktivitách  a prezentácii MŠ  na verejnosti  

Kamarátka jeseň Karneval 

Úcta k starším - vystúpenie Deň hračky v MŠ 

Kde bolo – tam bolo Karneval 

Šarkaniáda  Farebný týždeň 

Kam žabička doskáčeš Malí čitatelia 

Hallowenska párty Morena, Morena kde si prebývala  .... 

Deň jablka  Hurá do školy 

Safari park – ZOC Prešov Veselé hrabličky  - Deň Zeme 

Jesenná rozprávka – div. Cirkusové vystúpenie – Medveď a Máša 

Psíčkovo – div. O dievčatku, ktoré sa nebálo vlka – div.Babadlo 

Babička – div. Poznaj svoju vlasť  - kvíz 

Ezopové bájky – div. Týždeň detských hier a radostí 

Mikuláš Deň matiek 

Dobrodružstvá Santa Clausa – 

div. 

Výlet – ZOO Spišská Nová Ves 

Návšteva detí 1.ročníka 

v MŠ  

Deň detí 

Vianočná besiesdka Muzikál Popoluška 

Zdravé zúbky Športová OL Lienky a Včielky 

Naša obec Kreslím, kreslím maľujem - vernisáž 

Slovensko moja vlasť  Deň otcov 

Návšteva kamarátov 

v 1.roč. ZŠ 

Rozlúčka s predškolákmi 

Jarná vychádzka do prírody Jesenná slávnosť – tvorivé dielne 

Hráme sa a šantíme Veľkonočná kraslica – tvorivé dielne 

Deň matiek  Vianočné kreácie – tvorivé dielne 

        Súťaže  vo výtvarnom prejave: SVET OKOLO NÁS, VESMÍR OČAMI DETÍ, 

FAREBNÝ SVET  

                                      

J/ Údaje o projektoch, do ktorých je zapojená ZŠ 

 

 V šk.r. 2017/18 sa naša bola zapojená do nasledujúcich  projektov:  

Škola priateľská k deťom 

Vybavená OU – brána k vzdelaniu ( Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ ) 

Škola podporujúca zdravie 

Záložka do knihy spája školy 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

„Zdravý úsmev“ v spolupráci s PU Fakulta zdravotníckych odborov – celoročný projekt bol 

zameraný na  dentálnu hygienu žiakov 1.st.. 

Hravo ži zdravo  
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projekty matematických súťaží s celoslovenskou a medzinárodnou platnosťou – KLOKAN, 

KOMPARO 4,8 

SKARABEUS – zber hliníka, hliníkovej fólie 

Projekt MILK AGR-a v zbere viečok SABI od mliečnych výrobkov a v zbere tetrapakov 

SABI o mlieka  

DOMESTOS 

„Ľahšie to ide ľahšie“ 

Moja prvá škola – projekt pre 1.st. 

 

 

 Projekty, do ktorých je zapojená MŠ 

Zdravá škôlka, Zdravý úsmev, Medvedík Nivea,  

                          

L/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

a) Priestorové podmienky školy 

 

Počet používaných miestností a ich stav k 30. 6. 2017 

Názov Počet Kapacita 

žiaci 

Technický Stav 

triedy 26 390 dobrý 

laboratória    

odborné učebne 6 120 výborný 

dielne 1 18 vyhovujúci 

telocvične 1+1 80+30 dobrý 

bazén    

ihriská 1 390 vyhovujúci 

oddelenia ŠKD S - 1 S -  veľmi dobrý 

T - 0 T - 0 

S – samostatné oddelenie        T – oddelenie v triede 

 

b) Materiálne podmienky školy – 2017/18 

 

Dobré materiálne a technické podmienky považujeme za veľmi dôležitú súčasť  pri 

dosahovaní kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov. Kvalitné materiálno-technické 

vybavenie je predpokladom nielen dosahovania dobrých výsledkov, kvalitného plnenie úloh, 

ale aj celkového komfortu pri vykonávaní tak pedagogickej ako aj nepedagogickej činnosti.  

Vybavenosť kabinetov a odborných učební je na veľmi dobrej úrovni. Vedenie školy 

zohľadňuje priority súvisiace so skvalitňovaním podmienok výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Taktiež zohľadňujeme pri vybavovaní hlavne kabinetov aj to, do akej miery sa 

zapájajú aj samotní  pedagogickí zamestnanci do projektov, aktivít a tak prispievajú 

k získavaniu finančných prostriedkov alebo materiálno-technického zabezpečenia pre školu. 
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Toto pravidlo alebo uhol pohľadu, čo a kde je prioritné uplatňujeme už niekoľko rokov. Aj 

V uplynulom školskom roku boli doplnené kabinety o učebné pomôcky podľa návrhov 

a potrieb, ale v školskom roku 2017/18 sme oveľa viac ako po iné roky museli veľmi pozorne 

zvažovať nielen nákupy UP, ale ja uskutočnenie opráv a rekonštrukcií. Aj keď finančná 

situácia hlavne v rámci prenesených kompetencií nie je taká, akú by sme si predstavovali,   

podarili sa nám rekonštruovať čiastočne kabinet 2.stupňa (FYZ-CHEM), v ktorom sú 

uskladnené aj UP. Rekonštruovala sa tam podlaha  a bol vyrobený nábytok podľa požiadaviek 

vyučujúcich. Celková hodnota rekonštrukcie je 3 787,20 nábytok a 1732,33 rekonštrukcia 

podlahy Zakúpili sme 1 ks školskej tabule v hodnote 583,97 €, 3 ks interaktívnej tabule 

s príslušenstvom v hodnote 6 441,00 €. Pokračovali sme v modernizácií interiéru a nahradili 

sme staré „klietkové“ šatne za šatníkové skrinky a to v celkovej hodnote 7 791,84 €. 

Zakúpené boli interiérové dvere v hodnote 1 199,05 €, radiátory a vodárenský materiál 

v hodnote 1 974,33 €, 3ks tlačiarni 143,00 €. Zakúpili sme žalúzie v celkovej hodnote 

839,15 € do odborných učební biológia, výtvarná výchova, tabletová učebňa, knižnica, 

výchovné poradenstvo, kabinet telesnej výchovy, riaditeľňa. V šk.r. 2017/18 boli 

zakúpene knihy v celkovej hodnote 580,49 €. 

 V rámci originálnych kompetencií MŠ pre zlepšenie materiálnej ale aj technickej 

úrovne bola zakúpená kosačka v hodnote 499,60 €. Automatická práčka v hodnote 389,00€. 

V zariadení školského stravovania bolo zakúpené zariadenie (výmena starého ale aj 

doplnenie) do školskej  kuchyne v hodnote 722,52 €, mikrovlná rúra v hodnote 65,28 €. 

Vymenený bol nábytok v kancelárií vedúcej školskej kuchyne v celkovej hodnote 309,60 

€. Bola vymaľovaná vstupná chodba so ZŠS a vymenená podlaha v kancelárii vedúcej ŠJ 

v celkovej hodnote 679,22 €..V priestoroch školskej jedálne boli vymenené výdajné okná, 

hodnota 4 418,40 €. V rámci kapitálových výdavkov ( z réžie)  bola zakúpená elektrická 

panvica. 

Školská budova sa nachádza v otvorenom priestore v strede obce. Hlavne v čase prázdnin 

a víkendov sa okolie školy stáva vyhľadávaným miestom miestnej mládeže, ktorá často naše 

objekty znečisťuje odpadkami. 

Školská jedáleň má kapacitu cca pre 300 žiakov, pripravovala  jedlá priemerne pre 180 

– 200 žiakov denne, plus doplnkové jedlá pre deti v MŠ. 

Školský areál tvorí školské ihrisko, ktoré má betónový podklad, je v bezprostrednej 

blízkosti  dvoch telocviční a náraďovne. V blízkosti telovýchovného pavilónu sa nachádzajú 

hojdačky, ktoré využívajú žiaci zo ŠKD, ale aj z obce a aj mimo  nej. Sú v správe obce. 

Pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je zabezpečenie a zakúpenie 

spotrebného materiálu ako sú (tonery, kancelársky materiál, údržba existujúceho 

kopírovacieho zariadenia, tlačiarne), ktoré si pravidelným využívaním zo strany 

pedagogických zamestnancov vyžadujú nemalé finančné prostriedky. 

Vybavenosť školy učebnicami je na veľmi dobrej úrovni. Aby sme  čo najviac 

odbremenili rodičov od kupovania pracovných zošitov, škola zakupuje  interaktívne 

vzdelávacie materiály, ktoré môžu učitelia využívať ako súčasť práce s interaktívnou tabuľou. 

V máji sme zakúpili interaktívny výučbový materiál v hodnote 492,00 €.Bude slúžiť na 

vyučovanie predmetov chémia, hudobná výchova. Súčasťou je pracovný zošit aj metodická 

príručka.  
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 Dokončili sme školský projekt „Záhrada miesto relaxu“. V znení motta „Krajina je 

obraz ľudí, ktorí ju obývajú“ mali sme cieľ zveľadiť  priestor okolia školy. Vyvýšené hriadky, 

trvalkový záhon a celkovo skrášlený priestor je výsledkom nášho snaženia. O tento priestor sa 

starajú a ďalej ho zveľaďujú žiaci pod vedením vyučujúcich predovšetkým na hodinách 

pracovného vyučovania a pestovateľských prác v rámci nášho školského vzdelávacieho 

programu „Učíme sa pre seba“. 

V uplynulo školskom roku došlo k viacerým poškodeniam školského inventáru  či sú 

to dvere, parapetné dosky po chodbách, ale aj v triedach, poškodzovanie omietky, soklov na 

chodbách. Vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky, preto je vzniknutá škoda vymáhaná aj 

od zákonných zástupcov žiakov.  

Priestorové aj materiálno-technické podmienky školy zodpovedajú príslušným 

bezpečnostným, technickým a právnym normám. 

 

 

M/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

 

Použitie, čerpanie finančných prostriedkov v rámci prenesených a originálnych 

kompetencií:  

 

V roku 2017 nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 999 329,84 €.  

Názov v  € 

Celkové zdroje financovania 2017 800 702,64 

Bežné výdavky 800 702,64 

z toho normatívne - prenesené kompetencie 723 136,00 

                                 prenesené kompetencie (presun z r. 2016) 7 955,00 

           nenormatívne  69 611,64 

           z toho odchodné 414,00 

                      na dopravu žiakov  9 562,00 

                      na dopravu žiakov (presun z r.2016) 932,64 

                      vzdelávacie poukazy 8 192,00 

                      príspevok na výchovu a vzdelávanie – 5-ročné deti MŠ 2 175,00 

                      sociálne znevýhodnené prostredie 10 833,00 

                      mimoriadne výsledky žiakov  1 000,00 

                      učebnice 80,00 

                      škola v prírode 2 500,00 

                      lyžiarsky kurz 4 493,00 

                      okná TV – havarijný stav 29 430,00 

Kapitálové výdavky 0,00 
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Názov v  € 

Celkové zdroje financovania 2017 na originálne kompetencie 165 519,00 

z toho materská škola 72 515,47 

           školský klub detí 9 584,20 

           Zariadenie školského stravovania 62 359,33 

           základná škola 17 550,00 

Kapitálové výdavky – ZŠ 450,00 

Kapitálové výdavky – ZŠS 3 060,00 

 

 

Názov v  € 

Ostatné dotácie 2017 33 108,20 

z toho ÚPSVaR 10 848,00 

           z toho strava HN 7 445,00 

                      školské potreby HN 3 403,00 

           vlastné prostriedky 22 260,20 

           z toho  základná škola   6 473,81 

                       materská škola 2 054,36 

                       školský klub detí 1 611,04 

                       školská jedáleň 7 603,39 

Kapitálové výdavky – ZŠS 4 517,60 

 

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 v € 

 
 Základná 

škola 

Materská 

škola 

Zariadenie 

školského  

stravovania 

Školský 

klub detí 

Spolu 

610 - mzdy PK, OK 467 908,94 46 410,92 32 336,19 6 621,72 553 277,77 

620 - odvody PK, 

OK  

173 233,75 17 227,54 11 475,64 2 155,02 204 091,95 

630 - tovary a služby 

PK, OK 

69 584,51 8 752,92 18 398,05 685,21 97 420,69 

640 – bežné 

transfery 

nemocenské PK, OK 

2 342,70 124,09 147,04 122,25 2 736,08 

640 – bežné 

transfery odstupné 

PK, OK 

621,06 0,00 0,00 0,00 621,06 

630 – tovary 

a služby ZŠ OK 

17 550,00 0,00 0,00 0,00 17 550,00 

      

640 – bežné 

transfery odchodné 

PK, OK 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 

      

640 – bežné 

transfery odchodné 

414,00 0,00 0,00 0,00 414,00 



Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves  

33 

 

      

640 – bežné 

transfery dopravné 

9 971,46 0,00 0,00 0,00 9 971,46 

      

610 – mzdy 

vzdelávacie poukazy 

4 788,72 0,00 0,00 0,00 4 788,72 

620 – odvody 

vzdelávacie poukazy 

1 673,67 0,00 0,00 0,00 1 673,67 

630 – tovary 

a služby vzdelávacie  

poukazy 

1 729,61 0,00 0,00 0,00 1 729,61 

      

610 – mzdy prísp.na 

výchovu a vzd. 

0,00 271,00 0,00 0,00 271,00 

630 – tovary 

a služby prísp.na 

výchovu a vzd. 

0,00 1 904,00 0,00 0,00 1 904,00 

      

610 – mzdy SZP 8 208,14 0,00 0,00 0,00 8 208,14 

620 – odvody SZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

630 – tovary 

a služby SZP 

2 624,86 0,00 0,00 0,00 2 624,86 

      

630 – tovary 

a služby učebnice 

79,20 0,00 0,00 0,00 79,20 

      

630 – tovary a 

služby LK, ŠvP, 

MVŽ 

7 992,50 0,00 0,00 0,00 7 992,50 

      

630 – tovary 

a služby okná TV - 

havárie 

29 430,00 0,00 0,00 0,00 29 430,00 

      

640 – strava HN 3 405,00 0,00 0,00 0,00 3 405,00 

640 – šk. potreby 

HN 

3 386,40 0,00 0,00 0,00 3 386,40 

      

630 – tovary 

a služby vl. 

prostriedky 

6 473,81 2 054,36 7 603,39 1 611,04 17 742,60 

      

710 – kapitálové 

výdavky OK 

450,00 0,00 3 060,00 0,00 3 510,00 

710 – kapitálové 

výdavky vl. 

prostriedky 

0,00 0,00 4 517,60 0,00 4 517,60 

Spolu 

 

811 868,37 76 744,83 77 537,91 11 195,24 977 346,35 

                                                                                                      

Rozdiel medzi dotáciou a čerpaním je 21 983,49 €: 

- 17 400,00 € - PK, presun do roku 2018 

-      523,18 € - dopravné, presun do roku 2018 
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-          2,41 € - nevyčerpaná dotácia OK, vrátená na OcÚ Chminianska Nová Ves 

-   4 040,00 € - nevyčerpaná dotácia HN strava, vrátená na OcÚ Chminianska Nová Ves 

-        16,60 € - nevyčerpaná dotácia HN šk.pomôcky, vrátená na OcÚ Chmin. Nová Ves 

-          0,80 € - nespotrebovaná dotácia učebnice, vrátená na OcÚ Chmin. Nová Ves 

-          0,50 € - nespotrebovaná dotácia na LK, vrátená na OcÚ Chminianska Nová Ves 

 

610, 620 – Mzdy a odvody                

 

Finančné prostriedky na mzdy sú určené podľa normatívov MŠVVaŠ SR a vyčlenených 

prostriedkov na originálne kompetencie (MŠ, ZŠS, ŠKD).  

 

 

630- Tovary a služby 

 

Na rok 2017 na tovary a služby boli prideľované finančné prostriedky zriaďovateľom vo 

výške 1/12 z normatívov MŠVVaŠ SR a určeným objemom finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie (MŠ, ZŠS, ŠKD) zriaďovateľom.  

Čerpanie bolo rovnomerné, zohľadňovalo priority súvisiace so skvalitnením podmienok 

výchovno-vzdelávacieho procesu, podmienok práce žiakov ZŠ, deti MŠ a zamestnancov 

školy.  

Z dotácie na tovary a služby okrem iného bolo čerpanie na: 

- výdavky na dodávku tepla – 52 793,92 €, elektrickej energie – 12 008,18 € 
- z prostriedkov ŠR na riešenie havarijnej situácie na škole (projekt OcÚ) – výmena 

okien na TV –  29 430,00 € 
- výmena výdajných okienok v ŠJ – 4 418,40 € 

 

Príspevok na lyžiarky kurz vo výške 150,00 €/ žiak čerpalo 30 žiakov II. stupňa ZŠ. 

Príspevok na školu v prírode vo výške 100,00 €/žiak čerpalo 25 žiakov I. stupňa ZŠ. 

 

Z finančných prostriedkov na mimoriadne výsledky žiakov sa zakúpila interaktívna tabuľa. 

 

Kapitálové výdavky: 

 

- vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebným úpravám odbornej učebne 

techniky – 450,00 € 

- elektrický sporák (originálne kompetencie) – 3 060,00 € 

- elektrická panvica (vlastné prostriedky-réžia) – 4 517,60 € 

 

 

Odchodné bolo vyplatené zamestnankyni odchádzajúcej do dôchodku. 

 

Z dotácie učebnice boli zakúpené učebnice prvouky pre II. ročník ZŠ. 

 

Dopravné 

 

 Z roku 2016 Rozpočet 2017 Čerpanie 2017 Presun do 

roku 2018 

Dopravné 932,64 € 9 562,00 € 9 971,46 € 523,18 € 
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Vzdelávacie poukazy 

 

Počet vydaných 

poukazov 

Počet získaných 

poukazov 

Hodnota jedného 

poukazu/mesiace 

Rozpočet 2017 

391- 1-6/2017   

šk.rok 16/17 
266 3,20 x 6 5 107,20 € 

351 – 9-12/2017 

šk.rok 17/18 
241 3,20 x 4 3 084,80 € 

Spolu   8 192,00 € 

   

                              

Položka Suma v € 

Vyplatené odmeny pedagogickým zamestnancom za 

mimoškolskú činnosť (krúžky) 

4 788,72 € 

Odvody do poisťovni 1 673,67 € 

Cestovné zamestnancom 9,00 € 

Všeobecný materiál 595,49 € 

Učebné pomôcky 933,42 € 

Vstupné, štartovné žiakom (súťaže) 48,00 € 

Výpočtová technika 143,70 € 

Spolu 8 192,00 € 

 

Príspevok pre 5-ročné deti MŠ 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

                              

Položka Suma v € 

Odmeny 271,00 € 

Všeobecný materiál 279,90 € 

Učebné pomôcky 1 112,10 € 

Vstupné (divadlo) 237,00 € 

Dopravné – autobus školská akcia 275,00 € 

Spolu 2 175,00 € 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

                              

Položka Suma v € 

Mzda asistenta učiteľa 8 208,14 € 

Učebné pomôcky 2 624,86 € 

Spolu 10 833,00 € 

 

Hmotná núdza  

 

 Rozpočet 2017 Čerpanie 2017 Vrátená dotácia 

HN -  šk.potreby 3 403,00 € 3 386,40 € 16,60 € 

HN - strava 7 445,00 € 3 405,00 € 4 040,00 € 

HN - spolu 10 848,00 € 6 791,40 € 4 056,60 € 
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PRÍJMOVÝ ÚČET 

 

Položka Suma v € 

Správne poplatky 8,00 € 

Dobropisy 1 048,41 € 

ZŠ – prenájom 2 044,00 € 

ZŠS – réžia 10 619,96 € 

ŠKD – školné 1 606,00 € 

MŠ - školné 1 710,00 € 

ZŠ – granty (finančný bonus) 90,00 € 

ZŠ – vratky poisťovne, RZZP 3 501,71 € 

Bankové úroky 10,99 € 

Príjmy spolu 20 639,07 € 

 

 

POTRAVINOVÝ ÚČET 

 

Položka 

ZŠS pri ZŠ s MŠ– suma v € 

Zostatok na účte k 31.12.2017 – účet 221  37,43 € 

Záväzky k 31.12.2017 – účet 321 548,95 € 

Prijaté preddavky k 31.12.2017– účet 324 234,36 € 

Zostatok potravín na sklade k 31.12.2017 – účet 112 745,88 € 

 

 

ÚČET SOCIÁLNEHO FONDU 

 

Pri čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu škola dodržiavala schválené kritéria 

poskytovania s rozpočtom sociálneho fondu na rok 2017, ktoré tvoria súčasť kolektívnej 

zmluvy. 

 

Položka Príjem Výdaj 

Počiatočný stav k 01.01.2017 1 338,09 €  

Príjem za 1. – 12.2017 5 785,81 €  

Spolu príjem 7 123,90 €  

Doprava do zamestnania  1 360,00 € 

Rezortný deň, ukonč.šk.r.  613,50 € 

Soc.výpomoc nenávratná  200,00 € 

Stravovanie  1 511,45 € 

Regenerácia prac.sily  1 559,00 € 

Zdravotná starostlivosť  177,50 € 

Čerpanie za 1. – 12.2017  5 421,45 € 

Spolu k 31.12.2017 1 702,45 € 

 

 

Hospodárenie  ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves prebiehalo v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, vyhláškami a smernicami zameranými na efektívne, účelné a úsporné 

vynakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov 

zriaďovateľa.  
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N/ Vyhodnotenie plnenia cieľa koncepčného zámeru školy na šk.r. 2017/18 

 

 Úlohy, ktoré sú stanovené v koncepčnom zámere školy na obdobie školského roka 

2017/18 sme plnili priebežne. Hlavné zameranie v uplynulom školskom roku bolo naďalej 

zvyšovať záujem žiakov o čítanie s cieľom zlepšiť nielen čitateľskú, ale ja matematickú a 

prírodovednú gramotnosť.  Analýzou dosiahnutých výsledkov hlavne v testovaní T9-2018 

sa nám túto úlohu aj napriek peknému výsledku splniť k úplnej spokojnosti nepodarilo. Darí 

sa nám zvyšovať záujem o čítanie, o čom svedčia záznamy o výpožičkách v školskej knižnici. 

Pozitívne hodnotíme: 

- vyučovanie FG 

-  obohacovanie výchovno-vzdelávacieho procesu organizovaním DOD 

- výsledky žiakov 9.ročníka v Testovaní 9, čo nás naďalej motivuje, ale aj zaväzuje kvalitne 

plniť stanovené úlohy 

- pravidelné príprava a práca so žiakmi v rámci čitateľskej gramotnosti vydanie „ Zborníka 

slohových prác“  - konkrétna ukážka tvorivosti žiakov pod vedením svojich učiteľov SJL na 

2.st 

- návštevy našich žiakov v Domove seniorov v obci Chminianska Nová Ves za účelom 

rozvoja sociálnych a osobnostných kompetencií žiakov 

- zviditeľňovanie a šírenie mena našej školy zapájaním sa do rôznych súťaží 

- akcie pripravované pedagógmi pre rodičov 

- vysoké % zapojenosti žiakov v krúžkovej činnosti 

- vytvorenie a hlavne využívanie záhrady, miesta relaxu slúžiacej na rozvoj pracovných 

zručností žiakov ZŠ a ŠT v predmete pestovateľské práce 

- plnenie úloh v materiálnom a psychohygienickom zabezpečení ( zveľaďovanie 

a skrášľovanie životného priestoru) 

- snahu pedagógov zvyšovať svoje odborné schopnosti a znalosti, vykonávaním atestačných 

skúšok, čo je predpokladom zavádzať nové formy a metódy práce vo vzdelávaní, 10 PZ už má 

2. atestačnú skúšku 

- organizovanie školských podujatí a aktivít tak, aby každý žiak mohol zažiť úspech 

- rekonštrukcie a vykonané opravy, nákupy UP. 

 

 

             

O/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a  v  ktorých sú           

nedostatky a treba úroveň výchovy zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

 

 

a)  Podrobnejší popis aktivít, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

(spolupráca s rodičmi) 

   

 Tak, ako už bolo viackrát spomenuté, žiaci našej školy dosahujú skôr priemerné 

výsledky. V každej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí pochádzajú z prostredia, kde vzdelávanie 
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nie je prioritou. Preto je naším hlavným cieľom udržať, ak nie zlepšiť výchovno-vzdelávací 

proces na našej škole. V snahe zapojiť žiakov do mimoškolskej činnosti, súťaži rôzneho 

charakteru sami nielen využívame ponuky z „vonku“, ale mnohé aktivity organizujeme sami. 

V priebehu školského roka plánujeme a organizujeme aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť aj 

rodičia.   

 Veľmi dobrá je spolupráca s radou rodičov, ale aj radou školy. Rodičia nám ochotne 

pomáhajú v zberových aktivitách, do ktorých sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov. 

Rodičia sú ústretoví aj pri organizovaní niektorých spoločenských podujatí, školských 

výletov, či výcvikov.  

 V mesiaci marci 2018 žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi zrealizovali školský 

projekt „Kniha priateľ človeka“.  

Cieľom tohto projektu bolo:  

- viac ako inokedy poukázať na význam čítania v živote jednotlivca,  

-  vyjadriť svoj vzťah ku knihe formou krátkej básničky, veršovanky (každá trieda),  

-  navštíviť školskú alebo obecnú knižnicu, zapísať spoločnú veršovanku do pamätného 

zošita, 

-  zrealizovať výstavky kníh v triedach,   

-  zasúťažiť si napísaním básničky o knihe a čítaní, 

- vytvoriť školský zborník básničiek a veršovaniek z vlastnej tvorby žiakov. 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť, ktorou žiaci postupne nadobúdajú schopnosť 

samostatne riešiť rôzne situácie. Rozširuje sa ich slovná zásoba a zväčšuje priestor, 

ktorý im umožňuje správne pochopiť napísané, správne odpovedať na opýtané, 

správne sa rozhodovať. Rozvíjať túto schopnosť nie je možné bez čítania a schopnosti 

vyjadriť svoje myšlienky navonok. Náš školský projekt im to umožnil.  

Deň otvorených dverí – uskutočnili sme ho 28.3.2018 a niesol sa v duchu 100. výročia 

vzniku ČSR pod názvom „Česi a Slováci spoločne – čo nás spája“. 

Bola to jedna z možností a príležitosti vidieť žiakov našej školy prezentovať nadobudnuté 

vedomosti, komunikačné schopnosti a zručnosti  pri prezentácií svojich projektov. Touto 

aktivitou sme sa pripojili k množstvu plánovaných aktivít súvisiacich s históriou 

a spomienkou na začiatky našej štátnosti, ktoré sa viažu k dátumu 28.10.1918. Ale zároveň to 

bolo  pozvanie aj pre rodičov, ktorí sa rozhodujú, kam zapísať svoje dieťa do prvého 

ročníka ZŠ na šk.r. 2018/19.  Hlavným cieľom projektu bolo:  100. výročie vzniku 

Československej republiky a zároveň konca prvej svetovej vojny – chápať ako súčasť histórie 

slovenskej štátnosti. 

Žiaci mali za úlohu: 

a) zhromažďovať, triediť informácie, materiály, prezentovať nadobudnuté vedomosti, 

komunikačné schopnosti a zručnosti  našich žiakov, 

b) ukázať uplatňovanie prierezovej témy „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti „ na 

tému „Česi a Slováci spoločne – čo nás spája“, 

c) budovať národné povedomie a hrdosť na krajinu v ktorej som sa narodil,  

vyrastám a žijem,  

d) zviditeľniť našu ZŠ s MŠ v očiach verejnosti. Tu podotkneme, že DOD sme 

organizovali nie po prvý krát  a účasť rodičov nás potešila. 
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Otvorené hodiny – odučené boli  tak na prvom ako aj na druhom stupni v rámci rôznych 

predmetov, na niektorých z nich sa zúčastnili aj rodičia. Stručný prehľad odučených 

otvorených hodín je na našej webovej stránke. 

Návštevy v dome seniorov – už tradične žiaci našej školy  navštívili Dom seniorov v 

Chminianskej Novej Vsi a spríjemnili starkým dopoludnia programom. Bolo to pri príležitosti 

napr. október – Mesiac úcty k starším,  marec - Mesiac knihy, vianočné a veľkonočné 

obdobie. Umeleckým prednesom povestí preniesli starkých do čias minulých  a starkí im boli 

povďační zas ich vystúpenia.  Žiaci sa predstavili aj divadielkom Princezná so zlatou 

hviezdou na čele. V rámci takýchto aktivít rozvíjame u žiakov osobnostné a sociálne 

kompetencie, ktoré sú veľmi dôležité pre ich ďalší vývoj.   

Deň knižníc: dramatizované čítanie v školskej knižnici – v rámci otvorených hodín sa 

dramatizovaného čítania zúčastnili aj rodičia. 

Daruj knihu škole – touto aktivitou sme v mesiaci októbri vyzbierali 42 kníh. Rozšírili sme 

knižničný fond, ktorý súži všetkým žiakom aj učiteľom našej školy. 

Výborné umiestnenie opäť naši žiaci dosiahli v projekte MILK AGR-a v zbere 

viečok SABI od mliečnych výrobkov a v zbere tetrapakov SABI z mlieka – 15.ročník.  

Súťažili sme  v 4. kategórií, t.j. kategória nad 350 žiakov. 

Zber viečok SABI - obsadili sme  2. miesto ,vyzbierali sme 42 400 g viečok. Získali sme 

nákupnú poukážku v hodnote 250€,  80 ks tričiek , tablet pre najlepšieho zberača, 4 nákupné 

poukážky v hodnote 10 € pre žiakov a 50 pier. Najlepší zberač je Šalamun ,Samuel  5.A– 9 

280ks.   

Zber tetrapakov Sabi - obsadili sme tiež 2. miesto, vyzbierali sme 290 000 g tetrapakov. 

Vyhrali sme 250€ poukážku pre školu,  80 ks tričiek , tablet  pre najlepšieho zberača, 4 

nákupné poukážky    v hodnote 10 € pre žiakov  , 50 ks peňaženky. Najlepší zberač bol 

Kundek, Tomáš  6.B– 2 700ks. 

Odber mliečnych výrobkov SABI ŠJ    - V odbere mliečnych výrobkov ŠJ sme skončili na 

23. mieste. Boli sme odmenení nákupnou poukážkou 150 €, tak ako aj  iné školy umiestnené 

do 30. miesta. 

Zapájaním sa do tejto súťaže podporujeme separáciu odpadového materiálu, konzumáciu 

mliečnych výrobkov u žiakov a pre školu a žiakov získavame hodnotné ceny a finančné 

prostriedky, za ktoré si zdokonaľujeme materiálno-technické vybavenie. 

 Za zberové aktivity Sabi sa 30 našich žiakov zúčastní koncertu Integrácia v októbri 

2018 v Bratislave.  

Do súťaže SABI pod vedením Ing. Radačovskej sa zapájame od roku 2006. Vo 

finančnom vyjadrení prínos pre školu činí cca 5 979,96 €. 

ZBER MALÝCH PRENOSNÝCH BATERIEK – organizovaný firmou  INSA s.r.o.. 

V šk.r. 2017/18  sme ich vyzbierali približne 120 kg. Zberom tohto nebezpečného odpadu 

sme pomáhame chrániť ŽP.  

RECYKLOVANIE ODPADOV – zber papiera.  Žiaci sú zberom vedení k separácii odpadu, 

jeho recyklácii a ochrane ŽP. Spolu vyzbierali 1640 kg papiera (o 620 kg viac ako 

v uplynulom šk.r.2016/17). Získali sme 61,20 €. 

Zber hliníka „Hliníkový skarabeus“  - Zber sa realizoval ako  súťaž jednotlivcov. Do 

zberu sa zapojilo 28 žiakov a 13 učiteľov a zamestnancov školy. Celková hmotnosť 
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vyzbieraného hliníka bola 204 411 g = 204,411kg. Na vysokej hmotnosti nazbieraného 

hliníka mali najväčší podiel plechovky. 

ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves obsadila z 9 ZŠ v okrese Prešov zapojených do zberu: 

2. miesto – podľa celkového množstva vyzbieraného hliníka a 163 €. 

Uskutočnili sme množstvo školských aktivít. Podrobný popis aktivít je súčasťou 

hodnotiacich správ predmetov jednotlivých vzdelávacích oblastí primárneho a nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. 

Oblasť, v ktorej dosahujeme veľmi pekné výsledky je činnosť mladých požiarnikov, ktorí na 

súťažiach reprezentujú nielen školu, ale aj obec Chminianska Nová Ves. 

Z činností, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť rôznych aktivít väčšieho 

počtu žiakov už niekoľko rokov, spomeniem nasledovné výchovno – vzdelávacie školské, 

ale aj mimoškolské aktivity a činnosti : 

Zborník slohových prác – zborník najlepších slohových  a súťažných prác, ktoré boli 

vytvorené v šk.r. 2017/18. V tomto školskom roku je to už 14. ročník. PaedDr. Miščáková 

v spolupráci s vyučujúcimi slovenského jazyka zozbierala najlepšie slohové a súťažné práce 

vytvorené počas celého školského roka v rámci hodín slohu a literatúry.  

Aj v tohtoročnom čísle sa nachádzajú napríklad 25 básní na tému ročných období, ku 

Dňu matiek alebo básne pre potešenie. 

Ďalej zborník obsahuje aj rôzne slohové práce ako: statický opis, slávnostný príhovor, 

umelecký opis, list, rozprávanie, rozprávky a súťaže /Literárna Revúca, Hovorme o jedle, 

úvahy, súťaž o najlepšieho rozprávača a iné. Spolu až 60 slohových útvarov vytvorených 

našimi šikovnými žiakmi. Tieto zborníky slúžia na reprezentáciu našej školy, ale aj pri práci 

učiteľov slovenského jazyka a ako ukážky pre nasledovné ročníky, kde sa môžu inšpirovať pri 

vytváraní svojich prác.  

 

Školský časopis Rebeka – časopis, ktorý informuje o rôznych podujatiach školy, exkurziách, 

výletoch, úspechoch našich žiakov. Šk.r. 2017/18 bol 5.ročník edície nášho časopisu, vyšli 3 

čísla. Časopis reflektoval na  dianie v našej škole, čiže tu ste si mohli prečítať 

o najzaujímavejších podujatiach našej školy, či už o rôznych vedomostných súťažiach 

a víťazoch týchto súťaží,  o exkurziách a výletoch organizovaných našou školou. Podstatu 

tohto časopisu tvorili aktivity v rámci školy alebo aj mimo nej, na ktorých sa zúčastňovali 

naši žiaci. 

Pre zjemnenie informačného charakteru tohto časopisu je v ňom možné nájsť aj vlastnú 

tvorivosť žiakov v podobe básní, stručných úvah a dojmov z výletov, komiks, krížovky, 

osemsmerovku a rôzne iné vedomostné a zábavné tajničky. 

Matematický Klokan - medzinárodná súťaž prebiehala počas dňa 19.3.2018 na celom území 

Slovenska.  Z našej školy sa do súťaže zapojilo 11 žiakov.   

Škola v prírode – pobytu v Slovenskom raji v hotely Plejsy  sa zúčastnilo 27 žiakov z 2. – 4. 

ročníka od vedením Mgr. Čuchranovej, Mgr.Tóthovej a Mgr. Bartošovej. Žiaci  sa zúčastnili 

pobytu v prírode bez prerušenia výchovnovzdelávacej činnosti v zdravotne priaznivom 

prostredí, zotavili a upevnili si zdravie a fyzickú zdatnosť, nadobudli dôležité skúsenosti ako 

je  samostatnosť, disciplína, život v kolektíve bez rodinných príslušníkov. Po prvýkrát  sa ŠvP 

zúčastnili aj rómski žiaci. Ich pobyt v počte 15 žiakov sa uskutočnil  na Drienici. Pobyt 

zorganizovali vyuč. Mgr. Kočanová a Mgr. Tobiašová. Cieľom pobytu bolo rozšíriť 

teoretické poznatky o praktickú skúsenosť a poznastky o prírode priamym pozorovaním. 

Rozvíjať kultlúrno-spoločenské návyky a estetické cítenie. 
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Školský projekt „Premiant školy“ - V prvom polroku  školského roka 2017/2018 sa 

uskutočnilo prvé kolo projektu Premiant. Dňa 25. 6. 2018 najlepší žiaci z tried 4.-9. ročníkov 

si otestovali svoje vedomosti, ktoré získali v priebehu 2. polroka.  Spolu sa do tejto 

vedomostnej súťaže zapojilo 23  žiakov. 

        Vo vedomostnom teste, ktorý obsahoval spolu 25 otázok zo všetkých predmetov, mohli 

žiaci získať plný počet bodov 25.  

K výsledkom za test boli pripočítané aj body za priemer známok na vysvedčení,  body 

získané za reprezentáciu  triedy  a školy v súťažiach na rôznych úrovniach. Premiantom školy 

sa stal žiak ôsmeho ročníka Marek Pustý s počtom bodov 218.  

PLAMEŇ 2018 –  okresné kolo požiarnej súťaže hry Plameň sa konalo v obci Radatice dňa 

8.6.2018. Do hry sa zapojilo celkom 13 krúžkov mladých hasičov, ktorí súťažili v štafete na 

400 m a v požiarnom útoku podľa pravidiel CTIF. Podujatia sa zúčastnili pracovníci OR 

HaZZ Prešov, starostovia okolitých obcí a veľa obdivovateľov mladých hasičov. Obe naše 

družstvá tak dievčat ako aj chlapcov obsadili zhodne vynikajúce 1. miesto. Žiaci si rozvíjali 

kompetencie v oblasti ochrany prírody, majetku a osôb, pracovali na svojej  fyzickej zdatnosti 

a výborne reprezentovali našu obec a školu. 

Školský klub detí - v školskom roku 2017/2018 mal školský klub detí 1 oddelenie s počtom 

detí 28. Z hlavných úloh školy  pre školský klub vyplývali úlohy na podporu adaptácie detí, 

rozvíjanie cieľavedomej a systematickej prípravy na vyučovanie, rozvíjanie hudobne 

nadaných detí,  športových talentov, pestovanie zdravého životného štýlu, efektívneho 

využívania činnosti školskej knižnice.   

Školská knižnica –  je pravidelná využívaná  v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu, 

uskutočňujú sa v nej rôzne aktivity, besedy a výstavky. V priestore ŠK sa uskutočnila beseda 

s p. Tiškovou, ktorá žiakom veľmi pútavo  porozprávala o svojom živote počas 2. svetovej 

vojny. Touto besedou sme nadviazali na exkurziu, ktorej sa naši žiaci zúčastnili na Dukle. 

Veľmi zaujímavá a inšpiratívna pre žiakov mohla byť beseda s bývalým žiakom  jednej 

z našich kolegýň, ktorý bol počas dochádzky v ZŠ integrovaný. Išlo o snahu ukázať žiakom, 

že aj takíto žiaci majú obzory otvorené.  Priestory ŠK pravidelne využívajú žiaci počas 

určených dní v rámci šk.r. na výmenu, zapožičanie si beletrie alebo inej literatúry, ktorú sa 

smnažíme pravidelne dopĺňať. 

Záložka spája školy  - projekt, do ktorého sa každoročne zapájame v rámci tvorby a výmeny 

záložiek do knihy medzi jednotlivými školami v rámci Slovenska. 

Škola podporujúca zdravie  vytvárala podmienky predovšetkým v oblasti  bezpečnosti a 

pocitu istoty a spolunáležitosti so školou, úpravou prostredia a psychosociálnej klímy 

v škole. 

„Deň narcisov“ -  Klub Venuša, organizačná zložka Liga proti rakovine organizovala 

finančnú zbierku na programy zamerané na osvetu, výskum a pomoc onkologickým 

pacientom. Na našej škole a v areáli  školy sa vyzbierala čiastka 199,71 eur. Dobrovoľníkmi 

pri tejto akcii boli žiaci 7.A triedy. Touto zbierkou sme chceli vyjadriť svoju podporu a 

spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí vo svojom živote zápasia s rakovinou.  

Vianočné pastorále spojené s vianočnou burzou -  dňa 19.12.2017 pre rodičov 

žiaci, pedagógovia a rodičia z RR pripravili  burzu  vianočných výrobkov a kultúrny program 

pri príležitosti Vianočných sviatkov pod názvom „Vrece plné darčekov“.  Cieľom tohto 

programu bolo prezentovať schopnosti a talenty, rozvíjať finančnú gramotnosť našich žiakov 

ich rodičom a v nekonečnom rade  prispieť k vytvoreniu príjemnej predvianočnej atmosfére. 
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Prínos pre školu vo finančnom vyjadrení bol 624,92 eur. Sumou 312,46 eur sme podporili 

zdravotne znevýhodneného žiaka našej školy. Touto veľkou čiastkou sme  prispeli na jeho 

rehabilitácie. Predajom na burze boli poverení naši žiaci, pod vedením členov z Rady rodičov. 

Plavecký výcvik- zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka v počte 30 žiakov.  Výcvik sa uskutočnil 

v plaveckom bazéne na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Cieľom výcviku bolo  zvládnuť 

základné plavecké zručnosti, preplávať 25 m plaveckým spôsobom kraul, prsia, príp. 

preplávať 25 m s doskou. 

Lyžiarsky výcvik – uskutočnil sa v dňoch od 12. 02. do 16. 02. 2018 na Drienici hotel – 

Javorná. Zúčastnili sa ho žiaci 7. –  9. ročníka v počte 30 žiakov. Všetci žiaci zvládli základné 

činnosti. Pri realizovaní tohto kurzu ako aj pri realizovaní ŠvP v Slovenskom Raji a na 

Drienici škola využila príspevok MŠVVaŠ SR. 

Záujmová činnosť  - na škole v šk.r.2017/18 pracovalo 18 záujmových útvarov. Z toho 9 

bolo na 1. stupni ZŠ a 9 na 2. stupni ZŠ. Žiaci špeciálnych tried navštevovali 4 záujmové 

útvary – jeden  na 1. stupni a tri na 2. stupni ZŠ. Paleta krúžkovej činnosti bola pestrá, a to od 

umeleckého cez športové, jazykové až informaticko-technické zameranie.  

Na škole pravidelne týždenne v hodinových alebo dvojhodinových intervaloch prebiehali 

nasledovné krúžky: 

 1.stupeň – Škola hrou, Vrabček, Mixáčik, Múdre hlavičky, Tretiačik, Hráme sa s 

počítačom, Výtvarný krúžok, Angličtina hrou, Krúžok tvorivosti (ŠT) 

 2.stupeň – Malý remeselník, Hasičský krúžok, Hráme sa a programujeme, Športové 

hry, Matematický krúžok 9. ročník, Doučovanie zo slovenského jazyka pre 9. ročník, 

Hravo s PC (ŠT), Športom k zdraviu (ŠT), Učíme sa s počítačom (ŠT) 

 

 

b) SWOT analýza 

 

SILNÉ  STRÁNKY 

- 100% kvalifikovaný pedagogický 

zbor 

- stabilizovaný pedagogický aj 

nepedagogický personál 

- dlhoročná pedagogická prax PZ 

- ŠkVP primeraný zloženiu našich 

žiakov 

- vzájomná spolupráca a pomoc 

- dobré materiálno-technické 

zabezpečenie 

- kvalitné udržiavané školské 

prostredie školy a školských 

zasriadení, - ŠKD,ŠJ,MŠ 

- vlastná ŠJ, pestrá  strava 

- bohatá a rôznorodá ponuka 

mimovyučovacích aktivít 

SLABÉ  STRÁNKY 

- časté zmeny v legislatíve 

regionálneho školstva 

- nezáujem žiakov o učenie 

- nárast počtu žiakov 

s vývinovými poruchami učenia 

- nedostatočná príprava žiakov na 

vyučovanie 

- nízka zapojenosť PZ do 

projektov  

- vyhlasovaných MŠVVaŠ 

- nárast počtu slabých žiakov 

v bežných triedach, sťažená 

práca  učiteľov 

- nedostatočná príprava žiakov na 

vyučovanie 
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- existujúce tradičné aktivity ako je 

Vianočné pastorále , DOD 

- zapojenosť žiakov v ZČ 

- ponuka odborov ZUŠ (hudobný 

a tanečný), priamo v priestoroch ZŠ 

- ústretovosť voči žiakom a učiteľom 

 

 

PRÍLEŹITOSTI 

- veľmi dobré materiálno-technické 

zabezpečenie 

- kariérny rast a zvyšovanie 

odbornosti, podpora  ďalšieho 

vzdelávania 

- zavádzanie nových moderných 

foriem vyučovania 

- vytváranie podmienok pre 

nadaných žiakov 

- neustále zvyšovanie kvality 

pracoviska 

- veľmi dobré podmienky na 

zavádzanie IKT do vyučovanie 

- hľadanie stále nových možností 

vedúcich k zlepšovaniu V-Vz 

procesu 

- možnosť získavať finančné 

prostriedky z existujúcich fondov, 

nadácií a grantov 

- dobrá spolupráca so 

zriaďovateľom 

- zapájanie školy a školských 

zariadení do života obce 

 

RIZIKÁ 

- pokles počtu detí, nepriaznivý 

demografický vývoj 

- neplánované odchody a návraty 

rómskych rodín, neplnenie si ich 

základných povinností súvisiacich 

s povinnou školskou dochádzkou 

- plnenie povinnej školskej 

dochádzky v inej škole ako je 

škola v obci, popr. v školskom 

obvode 

- zvyšovanie počtu žiakov so SZP , 

slabé hygienické a iné návyky 

v triedach 

- zvyšovanie počtu detí, ktoré 

nenavštevujú MŠ, čo môže 

negatívne ovplyvniť aj neskoršie 

vzdelávanie detí v ZŠ 

- nespokojnosť s účasťou rodičov na 

TA 

- skorý začiatok vyučovania /už 

o 7,30 a neskorý príchod žiakov 

na vyučovanie 

 

 

 

 

c) Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania 

 

       1.  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

 výsledky žiakov v oblasti testovania T9 

 výsledky žiakov  dosiahnuté v súťažiach s environmentálnou tematikou 

 výsledky žiakov v požiarnických súťažiach 
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 úspešné umiestnenia v zúčastnených OL, žiaci  sú úspešnými riešiteľmi 

 úspešné umiestnenia v recitátorských súťažiach  

 mimovyučovacie  aktivity 

 materiálno technická vybavenosť 

 

 

          2.  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a úroveň vzdelávania je potrebné zlepšiť 

 

 nízke zapojenie žiakov do olympiád a vedomostných súťaží 

 uplatňovanie teoretických poznatkov v praxi 

 neuspokojivý stav vymeškaných neospravedlnených hodín 

 pomerne časté vymeškávanie vyučovacieho procesu zo strany vyučujúcich 

 čitateľská gramotnosť vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

 pretrvávajúce nedostatky v ústnom aj písomnom prejave 

 nedostatky v rodinnej výchove a ich premietanie sa v správaní žiakov 

 pretrvávajúco slabé upevnenie násobilky  

 

 

Opatrenia prijaté na zlepšenie výchovy a vzdelávacieho procesu na škole. 

 

 

1.  Pravidelnou hospitačnou činnosťou  sledovať výchovno-vzdelávací proces v rámci 

jednotlivých predmetov, viesť pedagogických zamestnancov k autoevalvácií  vlastnej práce. 

Monitorovať stav a úroveň hodnotenia žiackych vedomosti, tak, aby nedochádzalo k veľkým 

rozdielom medzi hodnotením žiakov v školských testoch a testoch na celoslovenskej úrovni. 

 

 

2.  Výchovno – vzdelávací proces zabezpečovať podľa aktuálneho a inovovaného ŠkVP 

„Učíme sa pre seba“ , doplneného o Dodatok č.1 (VP pre žiakov s VPU). Vo výchovno – 

vzdelávacom procese postupovať  v súlade so schválenými Hlavnými úlohami na šk.r.  

2018/19, ktoré boli vypracované v súlade s POP na šk.r. 2018/19. 

 

 

3. Pokračovať v snažení  sa o zvyšovanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej 

gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Pravidelnou hospitačnou činnosťou 

kontrolovať stav a úroveň v tejto oblasti. 

 

4.   Umožňovať pedagogickým zamestnancom odborný a profesionálny rast formou ďalšieho 

vzdelávania.  

 

5.   Eliminovať všetky negatívne javy, ktoré súvisia s ochranou zdravia a školského majetku, 

rozvíjať a podporovať u žiakov súťaživosť, rozvíjať u žiakov environmentálne cítenie, 
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podporovať právne povedomie žiakov, upevňovať duševné a fyzické zdravie propagáciou 

myšlienok Školy podporujúcej zdravie. 

 

6. Vytvárať vhodné materiálno-technické podmienky,  estetické a ekologicky nezávadné 

priestory pre pokojnú, tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov, ale aj ostatných zamestnancov 

školy. 

 

Záver 

Hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v uplynulom školskom roku a vychádzali z POP na 

šk.r. 2017/18 sa nám  podarilo splniť k našej spokojnosti. Rezervy sú v plnení úloh v rámci 

koncepčného zámeru školy v oblasti materiálno – technickej. Konkrétne ide o priestory areálu 

telesnej výchovy, sprchy, sociálne zariadenia, šatne. Splnenie týchto úloh si vyžaduje väčší 

objem finančných prostriedkov. Aj napriek snahe našej a hlavne nášho zriaďovateľa získať 

finančné prostriedky  na rekonštrukciu tejto časti našej školskej budovy cez výzvu MŠVVaŠ 

SR  na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby , rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične  na rok 2018 sme úspešní neboli. Na 

základe širokých informácií je podaný obraz o výsledkoch školy na viacerých úrovniach. 

Ponúka pohľad na aktuálne výchovno – vzdelávacie výsledky, slúži ako prehľad čerpania 

finančných prostriedkov, ich využitia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, poukazuje na 

dosiahnuté výsledky v rôznych mimoškolských aktivitách. Preto veríme, že po prečítaní si 

informácií  o našej škole,  o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích  výsledkoch, o stave 

materiálneho a technického zabezpečenia, o snahe pedagogických zamestnancov zapájať 

žiakov do súťaží rôzneho charakteru vzbudíme u rodičov záujem dať svoje dieťa k nám. Za 

vynaloženú prácu patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickými zamestnancom, Rade 

rodičov, Rade školy. Poďakovanie patrí  zriaďovateľovi školy obci Chminianska Nová Ves, 

za pomoc v našej práci a častokrát za iniciatívu, ktorú prejavuje zriaďovateľ snahou získať 

finančné prostriedky na zveľadenie materiálno –technického stavu budovy školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Chminianskej Novej Vsi 01. 10. 2018   Mgr. Magdaléna Suchaničová 

         riaditeľka školy 


