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s rozš.vyuč.ŠP 

13 5 15 2 Vv 

1 

Šp  

1 
Ndn 

1 

ISCED 1 ISCED 2 



História školy 
 

     Základná škola bola otvorená 1. septembra 1977, keď sa presťahovala  zo starej 

budovy terajšej CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Nová budova školy bola vybudovaná ako 22 

triedna škola nákladom 21 miliónov Kčs a stavali ju Pozemné stavby Bardejov, závod 04. Jej 

vtedajší oficiálny názov bol 1. základná deväťročná škola v Bardejove. Po roku boli 

skompletizované obe telocvične. V roku 1990 bol svojpomocne dostavaný športový areál 

s atletickým oválom a doskočiskami. Samotná budova dostala nový vzhľad v r. 1996, kedy 

prebehla rekonštrukcia rovnej strechy na sedlovú  spojená s opravou fasády budovy, náterom 

okien zvonku a stavebnými úpravami telocviční. 

Od začiatku existencie školy sa kládol dôraz na vyhľadávanie talentovaných žiakov. Najprv 

boli zriaďované triedy a rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov 

a to v školskom roku 1982/83. V tom istom roku začali postupne prechádzať triedy 

s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku zo ZŠ na Ševčenkovej 

ulici v Bardejove.  

Škola nadobudla právnu subjektivitu s účinnosťou od 1.4.2002 na základe zriaďovacej 

listiny vydanej pod číslom 5/2002/00066 Okresným úradom v Bardejove, list vlastníctva číslo 

6279, katastrálne územie: 801712 Bardejov, vlastník Mesto Bardejov s úplným majetkovým 

vysporiadaním. Dodatky k zriaďovacej listine boli zriaďovateľom, ktorým je Mesto Bardejov 

vydané:  č.1 dňa 16.12.2003, č.2  dňa 25.6.2009 a č.3 dňa 19.11.2009, č.4 dňa 13.12.2014, č. 

5 z 26.9.2013,  č. 6 z 25.6.2015 a č. 7 z 15.3.2017. 

  

 

A   ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
  

1. Názov školy:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

 

2. Adresa školy: Komenského 23 

                                   085 01  BARDEJOV 

 

3. Telefónne číslo školy:  054/4722383 

                                           054/4885171 

 

4. Internetová adresa: http://zskombj.edupage.org  

Elektronická adresa:  skola@zskombj.edu.sk 

 

5. Zriaďovateľ: Mesto Bardejov 

                                  Radničné námestie č.16 

                       B a r d e j o v 

                                  IČO: 00321842 

                                  Telefón: 054/4862122 

                                  Fax: 054/4722476 

            Internetová adresa: www.e-bardejov.sk 

                       Elektronická adresa primator@bardejov.sk 

 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy: PhDr. Ján Mika – riaditeľ školy 

                                                                  Mgr. Ľudmila Frančáková –zástupkyňa riad. školy    

                                                                  Mgr. Mária Peláková – zástupkyňa riad. školy 

 

mailto:skola@zskombj.edu.sk
http://www.e-bardejov.sk/
mailto:primator@bardejov.sk


2 

 

7. Rada školy:  Za ZŠ: Mgr. Alena Geffertová 

           Mgr. Viera Packová  

                                     Bc. Janka Adamíková  

 Za  rodičov:    Ing. Štefan Hríbik 

                        PharmDr. Jana Udičová 

                        Emília Baránková  

                        PaedDr. Jana Guľová,PhD. 

 Za zriaďovateľa:  Ing. Peter Petruš 

                             RNDr. Marcel Tribus  

                             Ing. Jaroslav Žák 

                             Mgr. Marián Barančík 

 

8. Poradné orgány školy: 

 Výchovná poradkyňa:   Mgr. Viera Packová 

 Školský špec. pedagóg:  PaedDr. Emília Petková 

 Školský psychológ : PhDr. Jaroslav Džunda 

 Koordinátor ŠPZ:     PaedDr. Ľudmila Glittová, Mgr. Ľudmila Kurimská 

 Koordinátor PPDZ: Mgr. Beáta Skreptáčová, Mgr. Anna Kostárová 

 Koordinátor FG:      Mgr. Jana Varcholová, Mgr. Andrea Senajová 

 Koordinátor VMaR:  Mgr. Silvia Běčáková 

 Koordinátor EV:       Ing. Mária Onuščáková, Mgr. Darina Marcinčová 

 Žiacky parlament:     Mgr. Viktória Vasilegová 

 

 

9. MZ a PK: MZ 1.-2.roč.                Mgr. Alena Geffertová – vedúca 

 MZ 3.-4.roč.  Mgr. Ingrid Masicová – vedúca 

 MZ ANJ 1. – 4. roč. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. 

 ŠKD Bc. Darina Kostárová – vedúca vychovávateľka 

 

 PK Slovenský jazyk Mgr. Mária Ovšonková – vedúca 

 PK Matematika a inf. Mgr. Jana Varcholová - vedúca 

 PK Cudzie jazyky Mgr. Erika Baldovičová  – vedúca 

 PK Dejepis Mgr. Beáta Skreptáčová – vedúca 

 PK Geografia Mgr. Viera Packová – vedúca 

 PK Biológia a chémia RNDr. Dana Ellerová – vedúca 

 PK Fyzika a technika Ing. Mária Onuščáková – vedúca   

 PK Občianska náuka Mgr. Viktória Vasilegová – vedúca 

 PK Telesná výchova  Mgr. Róbert Senčák – vedúci 

 PK Výtv. a hud. vých.  Mgr. Tatiana Vavreková – vedúca 

 PK Etická a náb. vých. Mgr. František Chudík – vedúca 

 PK Int. nadan. tried Mgr. Andrea Senajová - vedúca 

 

 

PERSONÁLNA CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Počet pedagogických pracovníkov školy: 51 

 kvalifikovanosť: 100 %  
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Počet vychovávateliek ŠKD:  9 

 kvalifikovanosť: 100 % 

 

Počet asistentov učiteľa: 10 

 

Počet katechétov: 4 

 

Počet pracovníkov učtárne: 2 

 

Počet správcov IKT 1 

 

Počet pracovníkov ŠJ: 8 

 

Počet ostatných zamestnancov:                                 11 

 

Počet všetkých zamestnancov:                                  96 

 z toho žien:                                       85 

 

 

 

B ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 

Zásluhou dobrých výsledkov školy, jej dobrému menu na verejnosti, ako aj 

ústretovosti k rodičom, nezápasíme s nedostatkom žiakov, skôr s nedostatkom priestorov.   

V závere školského roku 2017/2018 evidujeme 846 žiakov v šiestich triedach s rozšíreným 

vyučovaním športovej prípravy, troch triedach pre žiakov s intelektovým nadaním, jednej 

triede s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy a v dvadsaťosem štandardných triedach. 

V tomto školskom roku sme neevidovali žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

nakoľko zmenou v zákone musia byť takíto žiaci s odporúčaním CPPPaP. 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 1-4. 5. 6. 7. 8. 9. 5-9. 1-9. 

Počet tried 4 4 4 3 15 4 5 4 5 4 22 37 

Počet žiakov 85 80 91 75 331 96 109 93 117 100 515 846 

      z toho dievčat 46 33 42 37 158 47 56 44 60 55 262 420 

      z toho chlapcov 39 47 49 38 173 49 53 49 57 45 253 426 

Počet žiakov zo soc. 

znev. prostredia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        z toho dievčat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        z toho chlapcov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet integr. žiakov 1 3 21 3 28 4 29 17 16 8 74 102 

        z toho dievčat 0 3 5 0 8 3 11 10 7 3 34 42 

        z toho chlapcov 1 0 16 3 20 1 18 7 9 5 40 60 

Z toho žiaci zo soc. 

znev. prostredia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet dochádzajúcich 

žiakov 19 7 10 12 48 18 33 35 32 29 147 195 
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C    DOCHÁDZKA ŽIAKOV 
 

Najviac zameškaných hodín je spôsobených ochoreniami žiakov, ktoré sú 

ospravedlnené. Najviac neospravedlnených hodín je hlavne u žiakov vyšších ročníkov. 

Účinné sú opatrenia prijímané školou, ako napr. znížená zámka zo správania, pravidelné 

mesačné hlásenia za nedbalú školskú dochádzku s následným znižovaním sociálnych dávok 

alebo rodinných prídavkov, resp. ich zadržanie zo strany zriaďovateľa. 

Aj v tomto školskom roku evidujeme u mnohých rodičov zakrývanie, resp. ospravedlňovanie 

nedbalej školskej dochádzky svojich detí rôznymi ospravedlnenkami, často aj lekárskymi, 

ktoré získavajú dodatočne, aj keď neboli vôbec u lekára na ošetrenie. 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 1-4. 5. 6. 7. 8. 9. 5-9. 1-9. 

Počet žiakov 85 80 91 75 331 96 109 93 117 100 515 846 

spolu vymeš. hodiny 3644 4379 5047 4836 17906 5528 9015 7864 12283 9953 44643 62549 

      z toho osprav. 3644 4379 5047 4836 17906 5526 8969 7381 11912 9920 43708 61614 

      z toho neosprav. 0 0 0 0 0 2 46 483 371 33 935 935 

na 1 žiaka vymešk. 42,87 54,74 55,46 64,48 54,10 57,58 82,70 84,56 104,98 99,53 86,68 73,93 

na 1 žiaka osprav. 42,88 54,74 55,46 64,48 54,10 57,56 82,28 79,36 101,81 99,20 84,87 72,83 

na 1 žiaka neosprav. 0 0 0 0 0 0,02 0,42 5,20 3,17 0,33 1,81 1,10 

Poč. ž.zo soc.znev.pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu vymešk. hod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho osprav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho neosprav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

na 1 žiaka osprav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

na 1 žiaka neosprav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

D   PROSPECH ŽIAKOV 

 
Celkový prospech žiakov je primeraný skladbe žiakov školy. Sledujeme zlepšenie 

prospechu žiakov 9. ročníka pred celoplošným testovaním T9, ktorého výsledky ovplyvňujú 

prijatie na stredné školy.  

Škola eviduje aj integrovaných žiakov. Prospech týchto žiakov je aj vďaka práci asistentov 

učiteľa na dobrej úrovni. 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 1-4. 5. 6. 7. 8. 9. 5-9. 1-9. 

celkový počet žiakov 85 80 91 75 331 96 109 93 117 100 515 846 

z toho prospeli 85 80 91 75 331 92 99 86 112 99 507 838 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 8 8 

z toho neklasifikov. 0 0 0 0 0 4 7 3 4 0 18 18 

z toho opak. ročník 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

z toho opr. skúška 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 8 8 

Poč. ž.zo soc.znev.pr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho prospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho neklasifikov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho opak. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho opr. skúška 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E    SPRÁVANIE ŽIAKOV 
 

V správaní najväčším problémom je porušovanie školského poriadku zlou 

dochádzkou, ktorá sa žiaľ v čoraz väčšej miere začína prejavovať nielen u rómskych žiakov. 

Evidujeme priestupky ako vulgarizmus, šikanovanie, vandalizmus, ktoré sú riešené v zmysle 

klasifikačného a vnútorného poriadku školy. Niektoré prípady boli riešené cez soc. odbor, 

mestskú políciu a policajné orgány. 

V oblasti správania je v čoraz väčšej miere sťažená  spolupráca s rodičmi, ktorí si neoveria 

danú situáciu, často veria nezmyslom, ktoré im natárajú ich detí a chodia so sťažnosťami na 

riaditeľstvo školy. 

 

   Ročník 1. 2. 3. 4. 1-4. 5. 6. 7. 8. 9. 5-9. 1-9. 

Celkový počet žiakov 85 80 91 75 331 96 109 93 117 100 515 846 

Pochvaly za vzorné 

správ. a reprezent. 0 25 20 2 47 20 15 22 21 26 104 151 

Napomenutie TU 0 2 0 2 4 0 0 0 5 0 5 9 

Pokarhanie TU 0 2 0 2 4 2 6 6 10 0 24 28 

Pokarhanie RŠ 0 0 0 0 0 1 1 1 9 4 16 16 

Veľmi dobré 

správanie 85 80 91 75 331 
95 103 88 113 99 498 829 

Zníž. zn. zo správania 0 0 0 0 0 1 6 5 4 1 17 17 

Uspokojivý 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7 7 

Menej uspokojivý 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 5 5 

Neuspokojivý 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 5 

 

 

F  ÚDAJE O ZÁPISE DO 1.ROČNÍKA 
 

Počet zapísaných žiakov:      60 

z toho odklady:                 5 

do 1. ročníka nastúpilo:        55 

 

       V  školskom roku 2018/2019 budú v 1. ročníku dve bežné triedy a jedna športová 

trieda. 

 

G   CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. a 9. ROČNÍKA 

 A PRIJATIE  NA SŠ 
 

         Celoplošného testovania žiakov 9. ročníka sa zúčastnilo  98 žiakov. 

Výsledky: 

 SJ M 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 59,4 %                     55,3 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 63,0 %                     55,9 % 

 

 

Celoplošného testovania žiakov 5. ročníka sa zúčastnilo  91 žiakov.  
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Výsledky:  

     SJ M 

Priemerný počet bodov školy: 19,4                         21,5 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 64,7 %                    71,8 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 62,8 %                    64,7 % 

 

 

V školskom roku 2017/2018 ukončilo školskú dochádzku 100 žiakov 9. ročníka, 9 žiakov 8. 

ročníka bolo prijatých na bilingválne gymnázia.  

 

  

Gymnázium L. Stöckela, Bardejov  20 

Gymnázium Slovenská 5, Bardejov  11 

Súkromné gymnázium, BJ   6 

SPŠ Komenského 5, Bardejov  8 

HA  J. Andraščíka, Bardejov   14 

Spojená škola, Štefánikova,  Bardejov 7  

SSOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov  2 

Spojená škola J. Henischa, BJ  12 

Obchodná akadémia    1 

SZŠ  Sládkovičova, Prešov   6 

SZŠ B. Veľkého, Prešov   1 

SZŠ Moyzesova, Košice   1 

SOŠ lesnícka, Prešov    1 

Stredná umel. škola, Prešov   1 

Pasa, Prešov      1 

Stredná  ped. škola, Levoča   1   

Gymnázium sv. Moniky, Prešov  1 

Gymnázium Konštantínova, Prešov  1 

Pasa Košice        1 

SPŠ elektrotechnická, Prešov   2 

SPŠ elektrotechnická, Košice  1 

SPŠ technická, Košice   1 

 

 

S p o l u              100 

 

      

Povinnú školskú dochádzku končia aj 2 žiaci v nižších ročníkoch.  

  

 

 

H  ISCED 1 /1.-4.roč./ 

 
Na zasadnutiach MZ sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce MZ na šk. rok 

2017/2018 a iné aktuálne úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka. 
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Splnenie hlavných úloh: 

 Na hodinách slovenského jazyka, ale aj mimo vyučovania sa pozornosť venovala 

komunikácii, čítaniu i porozumeniu čítania. V rámci čitateľskej gramotnosti sme 

realizovali čítanie rozprávok a Čitateľský maratón. Zapojili sme sa do literárnych 

súťaží: Šaliansky Maťko, Čitateľský oriešok, Komiksiáda, Hviezdoslavov Kubín, Báseň 

roka. Žiaci v rámci projektu Čítam, čítaš, čítame vyrobili záložky do kníh. Prváci sa 

slávnostne prihlásili do okresnej knižnice D. Gutgesela. Zaujala aj beseda so 

spisovateľkou G. Futovou.  

 Zúčastnili sme sa divadelných predstavení: O žabiakovi, Ako sova líške bájky 

rozprávala, Palculienka, Rytier bez koňa, hudobného vystúpenia ľudovej hudby  

z Očovej, výchovného koncertu Zem bolí. 

 V rámci výučby cudzích jazykov si žiaci mali možnosť vypočuť a naučiť sa 

francúzske i anglické piesne i rozprávky, zasúťažiť si v súťaži Piati proti piatim. 

  Vychádzky a školské výlety sme využívali na pestovanie národného povedomia, na 

poznávanie slovenskej histórie a tradícií. Žiaci na svojich potulkách navštívili Šarišské 

múzeum, prírodovedné múzeum, mestskú radnicu. Zorganizovali súťaž Moje mesto. 

Tradície si pripomenuli aj prostredníctvom spevu ľudových piesní, maľovaním 

vajíčok, výrobou vianočných ozdôb a hračiek, pečením perníkov a koláčikov, pletením 

korbáčov i košíkov, Zaujímavé bolo aj stretnutie s hrnčiarom. Zaujímavé bolo 

stretnutie s umelcami v rámci Dňa remesiel- košikármi, hrnčiarom, čipkárkou, 

keramikárkou, deti sa okrem iného učili maľovať kraslice tradičnými technikami, či 

maľovať obrázky pieskom.  

 Žiakov sme zapájali do výtvarných súťaží ako Prvý deň v škole, Môj domáci miláčik, 

Poľovníci očami detí, Ochranárik, Záchranári očami detí, Vesmír očami detí, Stop 

drogám, Čarovné jabĺčko, Zelený svet, Naše dedičstvo, Včely, Hasiči očami detí  a 

ďalšie s cieľom prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu.  

 Nezabúdali sme na ENV. Pripomenuli sme si Deň Zeme, Deň Slnka i Deň vody, pri 

ktorých si deti uvedomili dôležitosť ochrany životného prostredia a dôsledky 

znečisťovania Zeme. Vo februári sa uskutočnila beseda o chránených živočíchoch 

Poznaj a chráň a žiaci 1. ročníkov sa podujali skrášliť prostredie školy vysadením  

stromčekov, o ktoré sa budú starať.   

 Štvrtáci absolvovali exkurziu  Planetária v Prešove a exkurziu Solivaru.  

 Žiaci sa zapájali aj do matematických a informatických súťaží: Maksík, Matematický 

klokan, Ibobor, Všetkovedko, Pytagoráda, Stroj na jednotku, Kozmix.  

 Zaujímavý a pre žiakov poučný bol projekt: Záhady 3.poschodia. 

 Naďalej sme posilňovali a upevňovali formovanie pozitívneho vzťahu žiakov 

k telesnej kultúre a športovým činnostiam. Žiakov sme zapájali do športových súťaží 

ako Beh pre zdravie, Atletická olympiáda, Detská atletika, Detská P-T-S, Detská 

štafetová liga, Korenšpondenčná súťaž , turnajov vo futbale, florbale, hádzanej, 

bedmintone. Zapojili sme sa do Európskeho dňa športu. Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili 

lyžiarskeho výcviku.  

 V rámci projektu „Bezpečne v škole i na ceste“ sa žiaci vo výšenej miere venovali 

dopravnej výchove. Zrealizovala sa zdravotná príprava žiakov zameraná na 1. pomoc.   

 Nezabúdali sme ani na zdravie a zdravý životný štýl. Pripomenuli sme si Deň zdravej 

výživy  výstavkou a ochutnávaním bylinkových čajov. Zorganizovali sme Deň mlieka, 

zapojili sa do projektu Viem čo zjem, prváci  sa zúčastnili série prednášok  Ako sa 

starať o zuby. 
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 Žiaci sa počas roka zúčastnili rôznych exkurzií: pekárne, výrobne cukrárenských 

výrobkov, hasičskej stanice, fabriky na výrobu gumenej obuvi  FLAMEshoes, 

Mičurin... 

 Zapojili sa do zberu papiera, viečok Sabi. 

 Zorganizovali sme  školský karneval, slávnostné pasovanie prvákov, zápis budúcich 

prvákov, predpoludnie s Boborlandom. 

 Jednotlivé triedy absolvovali školské výlety. Štvrtáci sa zúčastnili ŠvP vo Vysokých 

Tatrách. 

 Vyučujúce zorganizovali vianočné besiedky, besiedky ku „ Dňu matiek“, rozlúčkové 

besiedky. 

 Mgr. Alena Matiášová pracovala s predškolákmi v záujmovom útvare Predškoláčik. 

 Pripravili sme sprievodné akcie, súťaže i program na slávnostnú akadémiu k 40. 

výročiu založenia školy. 

 

ŠKD 
 

       Činnosť v školskom roku 2017/2018 sme začali realizovať podľa Výchovného programu 

ŠKD, ktorý bol  rozpracovaný do konkrétnych úloh ročného plánu práce. Zahŕňal nenáročnú 

záujmovú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo 

vyučovania v pravidelných a príležitostných činnostiach, prípravu na vyučovanie, oddych 

a relaxáciu. Tieto konkrétne činnosti a úlohy so špecifickými cieľmi si vychovávateľky 

rozpracovali do plánov výchovno-vzdelávacích činnosti a následne do týždenných plánov. 

Ročný plán práce schválili všetky vychovávateľky v septembri na I. zasadnutí MZ ŠKD.  

       V  šk. roku 2017/2018 pracovalo na škole 9 oddelení ŠKD s celkovým počtom detí 283 

k 15. 9. 2017. Počas školského roka sa odhlásilo 5 detí. Poplatok na čiastočnú úhradu za 

pobyt žiaka v ŠKD bol 7€. Vychovávateľky pracovali pod vedením vedúcej vychovávateľky 

Bc. Dariny Kostárovej.  

 Školský klub detí bol po obsahovej stránke zameraný na tieto oblasti  výchovy. 

EVOV -  esteticko-výchovná: hudobná, výtvarná, literárno-dramatická 

PTOV – pracovno-technická 

TVOV – telovýchovná, športová, zdravotná, dopravná 

PEOV – prírodovedno-enviromentálna 

SVOV – spoločensko-vedná 

VZOV – vzdelávacia 

Pri plnení týchto úloh bola veľmi dôležitá spolupráca s triednymi učiteľkami, ktorá bola na 

veľmi dobrej úrovni. Organizácia činnosti v ŠKD bola prispôsobená skutočnosti, že žiaci 

navštevovali veľký počet záujmových útvarov, ktoré im škola ponúkala. Vychovávateľky 

využívali nové formy a metódy práce, širokú škálu didaktických hier, súťaže  medzi 

oddeleniami rôzneho zamerania. Snažili sme sa zabezpečiť efektívne využitie voľného času, 

kde bol dôležitý oddych po vyučovaní a navodenie príjemnej atmosféry počas celej činnosti 

v ŠKD. Celá činnosť v jednotlivých oddeleniach sa niesla v duchu 40. výročia založenia našej 

školy. Aktivity v oddeleniach ŠKD boli veľmi pestré a niektoré z nich boli organizované 

v spolupráci s rodičmi, starými rodičmi. 

 Úlohy z ročného plánu práce, ktoré boli splnené: 

1. Jesenná úprava školských átrií. 

2. Jeseň pani bohatá – tvorivé dielne v oddeleniach ŠKD. 

3. Výroba obrazov do školskej jedálne. 



9 

 

4. Deň mlieka – pomoc pri realizovaní výstavy vo vestibule školy. 

5. Športové popoludnie s rodičmi pri príležitosti 40 výročia školy. 

6. Tekvicová party – tanečno-súťažne popoludnie vo všetkých oddeleniach ŠKD. 

7. Pasovanie prvákov – aktívna účasť vychovávateliek I. ročníkov. 

8. Týždeň zdravej výživy – spolupráca vychovávateliek a učiteliek I. stupňa pri 

realizovaní výstavy vo vestibule školy. 

9. Štyridsať odtieňov jesene – obrazy z prírodnín na školskom dvore (tvorivé 

popoludnie). 

10. Rýchly, rýchlejší... – športovo súťažné popoludnie. 

11. Vianočná výzdoba školskej chodby, átrií. 

12. Vianočná výstavka vo vestibule školy. 

13. Vianočné pečenie s babičkami – pečenie vianočného pečiva s deťmi I. oddelenia. 

14. Vianočná ikebana – tvorivé dielne. 

15. Príprava výzdoby na školský karneval a aktívna účasť vychovávateliek. 

16. Alibaba a štyridsať zbojníkov – literárne popoludnie. 

17. Z histórie našej školy – kvíz so žiakmi 3.-4. ročníka 

18. Jarná výzdoba na školskej chodbe, átrií 

19. Jarná výstava vo vestibule školy. 

20. Príprava darčekov pre budúcich prvákov. 

21. Veľkonočná kraslica – tvorivé dielne. 

22. Jarmok remesiel – vytvorenie konkrétnych stanovíšť ( servítková technika, zdobenie 

veľkonočných kraslíc). 

23. Jarná úprava átrií. 

24. Divadielko z maringotky – zabezpečenie vystúpenia pre všetky oddelenia ŠKD. 

25. Hľadanie štyridsať pokladov školy – športovo- súťažne popoludnie pre všetky 

oddelenia ŠKD. 

26. Bežíme štyridsiatkou – súťažno- športové popoludnie 

27. Deň Zeme – výtvarná súťaž (kreslenie na chodník) 

28. Pomoc pri výzdobe na slávnostnú akadémiu. 

29. Príprava kultúrneho programu na slávnostnú akadémiu. 

30. Zhotovenie Retro výstavy vo vestibule školy. 

31. Rozprávkový les – príprava a účasť na súťažno – športovom dopoludní. 

32. Sranda hry – netradične športové disciplíny – súťažno-zábavné popoludnie. 

 

       V rámci ŠKD pracoval aj DFS Prvosienka, ktorý navštevovalo 31 detí z I. stupňa a 12 

detí z II. stupňa. Tento súbor pracoval pod tanečným vedením Bc. D. Kostárovej a hudobným 

doprovodom PaedDr. V. Remetovej.  Zúčastnili sme sa týchto vystúpení: 

1. Vystúpenie v ZUŠ pri príležitosti 200. výročia narodenia J.M. Hurbana 

2. Vystúpenie na posedení pre bývalých zamestnancov školy 

3. Školský ples 

4. Vystúpenie na zápise do prvého ročníka 

5. Vystúpenia v materských školách 

6. Vystúpenie na námestí pri príležitosti dňa matiek 

7. Vystúpenie na slávnostnej akadémií pri príležitosti 40. výročia založenia školy  

     

   Úlohy splnili všetky oddelenia ŠKD a jednotlivé akcie s fotodokumentáciou boli uverejnené 

na stránke školy. V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo 5 zasadnutí MZ ŠKD. Bolo 

vykonaných 6 hospitácií s podrobným rozborom a hospitačným záznamom. Pedagogická  
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dokumentácia bola priebežne kontrolovaná vedúcou vychovávateľkou. Každá vychovávateľka 

vyplnila hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca, kde následne boli aj hodnotiace 

pohovory vedúcej vychovávateľky s každou vychovávateľkou, aby sa ešte viac skvalitnila 

práca v ŠKD. Všetky vychovávateľky  kvalitne a zodpovedne napĺňajú požiadavky týkajúce 

sa ich pracovného zaradenia. Pri svojej práci dbáme na to, aby úlohy boli prispôsobené 

vekovej kategórií žiakov, striedala práca s odpočinkom a dodržiavala sa bezpečnosť práce pri 

jednotlivých činnostiach. Vychovávateľky vyjadrili  požiadavku, aby sa  našli väčšie 

kabinetne priestory, nakoľko súčasný priestor kabinetu pre 9 vychovávateliek je nedostatočný.    

 

 

 I     ISCED 2  /5.-9.roč./ 

 

Slovenský jazyk 

 
      PK SJL splnila všetky úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce. Vyučujúci sa okrem 

výchovno-vzdelávacieho procesu zamerali hlavne na čítanie s porozumením, prípravu na 

Testovanie 5 a Testovanie 9 a prípravu žiakov na jazykové a literárne súťaže. 

     Zapojili sme sa do Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, kde v rámci 

vyučovania  žiaci vyrábali záložky a tie si potom vymenili s partnerskou školu vo Vranove 

nad Topľou.  

     Vo všetkých triedach boli napísané vstupné a výstupné testy, v deviatych ročníkoch 

v rámci prípravy na Testovanie 9 tri riaditeľské testy. 

     Zorganizovali sme školské kolo OSJL, ktorého sa zúčastnilo 24  žiakov. Alexandra 

Valková obsadila v OK OSJL 3. miesto. Druhý ročník Čitateľského maratónu dokázal, že 

žiaci čítajú radi, len potrebujú mať silnú motiváciu. 

      Komparo 8, Komparo 9, Testovanie 5 aj Testovanie 9 už tradične dokázali, že žiaci našej 

školy dosahujú nadpriemerné výsledky nie len v rámci okresu, ale aj v rámci Slovenska. 

Nižšia percentuálna úspešnosť v Testovaní 9 je zapríčinená odchodom najlepších žiakov na 

bilingválne gymnáziá. 

     Zorganizovali sme školské kolo súťaže Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Dárius 

Popík a Miroslava Kožlejová získali  v okr. kole 3. miesto. V okr. kole súťaže Poľovníci 

a príroda v tvorbe detí získali popredné umiestnenia žiaci M. Vasilišin, L. Potičná a S. 

Sobeková Foľtová. Zapojili sme sa do okr. súťaže Kráľ čitateľov, krajskej súťaže Farby 

svetla, Múdra príroda a Komiks 2018, v ktorej S. Kapsdorferová získala 2. miesto a D. 

Paľuvová a E. Eštočinová Cenu poroty.  

    Školský časopis Ámosáčik získal v krajskej súťaži Podtatranský školák 2. miesto, v súťaži 

Perohryz Cenu poroty a v súťaži o najlepší školský časopis čestné uznanie. 

 

 

Cudzí jazyk 
 

Cudzí jazyk 2. stupeň 

 

TVVP boli dodržané, zabezpečili sa pracovné zošity a učebnice pre všetkých žiakov 

a metodické materiály pre učiteľov. Počas roka sme pripravovali doplnkové úlohy pre 

nadaných žiakov, ktorých sme pripravovali na olympiádu, ako aj pre žiakov s IVVP. Od 

januára mali viacerí žiaci s IVVP asistenta. Na vyučovacích hodinách sa vďaka dostupnému  
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technickému vybaveniu mohli využívať originálne nahrávky, interaktívne cvičenia a rôzne 

doplnkové materiály, ktoré pomohli zatraktívniť vyučovacie hodiny. Vyučujúce ANJ a NEJ 

pravidelne obmieňali nástenné noviny a približovali tak žiakom významné udalosti a sviatky 

anglicky a nemecky hovoriacich krajín. V septembri v rámci Európskeho dňa jazykov 

pripravili vyučujúce  premietanie filmov v jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú, triedy 

boli vyzdobené typickými symbolmi danej krajiny. V rámci roka čitateľskej gramotnosti sme 

so žiakmi čítali rôzne príbehy a žiaci pripravili projekty s krátkym obsahom, alebo 

vyjadrením toho, čo sa im v príbehu páčilo. Projekty doplnili aj o ilustrácie a vznikla z toho 

krásna výstavka na druhom poschodí. Zapojili sme sa do projektu English One, kde vyučujúce 

zadávajú žiakom úlohy na internete a tí ich doma vypracúvajú v stanovenom termíne. Najviac 

úloh zadala p. Šinaľová, žiaci ich vypracovali a vďaka tomu k nám prišla na jeden deň 

lektorka z Kanady. P. Hudáková sa zapojila do jazykového projektu MŠ SR Môj slovník 

z reality, žiaci vytvorili 7 slovníkov a vybrali tej najlepší (Ch. Kramárová), ktorý bol zaslaný 

na celoslovenské kolo. V marci bola za pomoci všetkých vyučujúcich zriadená Anglická 

knižnica v kabinete ANJ. Žiaci si knihy radi požičiavali, niektorí si brali knihy a encyklopédie 

ako doplnkovú činnosť na vyučovaciu hodinu. Bude potrebné doplniť ďalšie knihy, ktoré by 

deti motivovali k čítaniu. Výsledky súťaží: naši žiaci boli úspešní v OAJ, D. Popík sa 

v kategórii 1A umiestnil na krajskom kole na 6. mieste, K. Bogdanová sa umiestnila na 9. 

mieste. K. Hersteková sa zapojila do súťaže GLS Spielt Mit a umiestnila sa na 1.mieste.  A. 

Soroková sa pripravovala na súťaž ARS POETICA v prednese ruskej poézie a prózy, ale 

nemohla sa jej zúčastniť z organizačných dôvodov. P. Šinaľová, p. Kramárová sa zúčastnili 

seminára organizovaného MPC Prešov a informovali ostatných o novinkách a aktivitách, 

ktoré získali účasťou na seminári. P. Baranová viedla Debatný krúžok, p. Novotná krúžok 

Hravá francúzština, p. Žáková krúžok Z každého rožka troška.  

 
 

Cudzí jazyk 1. stupeň 

 

Členovia komisie v počte 9 vyučujúcich sa stretávajú pravidelných intervaloch a po 

školeniach za účelom odovzdania informácií ostatným vyučujúcim cudzieho jazyka, pred 

plánovanými projektovými akciami typu eTwinning. 

 V prvom polroku školského roka sme pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov 

zorganizovali Európsky deň cudzích jazykov spoločným projektom znázorňujúcim školu, 

ktorú žiaci naplnili svojimi kresbičkami s anglickými a francúzskymi slovíčkami. Celej 

aktivite predchádzali rozhovory o dôležitosti výučby cudzích jazykov a uvedomenia si svojej 

súčasti v Európskej Únii. Výslednú prácu žiakov a učiteľov CJ– školu (pri príležitosti 40-ky 

školy) bolo  možné sledovať aj na projektovej nástenke. 

 Počas Vianoce sme prostredníctvom programu eTwinning  nadviazali spoluprácu so 

španielskou a talianskou školou. Projektom „Christmas cards exchange“ sme si tak navzájom 

naše priania vymenili so žiakmi zo základnej školy v talianskom meste 

Montefranco a španielskej školy v Madride. Pani učiteľky cudzieho jazyka s našimi žiakmi 

pripravili milé vianočné priania, práce zo Španielska a Talianska prezentované na projektovej 

nástenke.  

 V januári sme zorganizovali prvý ročník anglickej verzie Piati proti piatim. V štyroch 

družstvách proti sebe súťažili zástupcovia všetkých tried prvého stupňa. Toto zábavné 

popoludnie deti zabavilo, ale aj potvrdilo, že žiaci majú pevné základy aktívnej i pasívnej 

slovnej zásoby.  
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Žiaci 3.B, 3.C a 4.C,  pod vedením p.učiteľky  Mgr. Senajovej a Mgr. Pelákovej, riešili 

počas roka úlohy, ktoré zadávala učiteľka prostredníctvom vzdelávacieho portálu Planéta 

vedomosti na www.anglictina.iedu.sk. Spolu vypracovali 110 úloh. Niektoré na hodinách 

angličtiny, iné ako súčasť domácej prípravy. 

Francúzsky jazyk v rámci krúžkovej činnosti bol zameraný na osvojovanie slovnej 

zásoby a fráz použiteľných v bežnej komunikácii formou básní, rozprávok, riekaniek a piesní. 

Pani učiteľka Mgr. Fabiánová pripravila vianočné posedenie pri kolede a dramatizáciu piesne 

Pere Noel, zároveň pripravila žiakov na vystúpenie počas slávnostnej akadémii. Vo výučbe 

i mimo nej využíva zásady CLILu ( obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie). 

Vyučovací proces vo všetkých triedach a oboch jazykoch prebieha s využitím 

obrázkov, interaktívnych programov, jazykových web stránok, piesní, hier a pohybových 

prvkov vychádzajúcich zo slovnej zásoby blízkej detskému svetu.  

Chcem sa poďakovať kolegyniam – vyučujúcim anglického i francúzskeho jazyka 

a rovnako asistentom za ich aktívnu a prínosnú  pomoc  za spoluprácu. 

 

Dejepis 
 

     PK dejepisu v šk. roku 2017/2018 pracovala v zložení: Mgr. B. Skreptáčová,  Mgr. S. 

Novotná, Mgr. J. Gubová a  Mgr. M. Delejová. Vyučujúce sa riadili podľa vypracovaného 

plánu práce.  

TVVP splnili vo všetkých ročníkoch. Žiaci prebraté učivo zvládli. Úroveň dosiahnutých 

vedomostí zodpovedá ich klasifikácii. Osobitnú pozornosť a diferencovaný prístup vyučujúce 

venovali integrovaným žiakom. Po každom tematickom celku urobili kontrolné práce. 

Vyučujúce využívajú rôzne metódy a formy práce. Učia žiakov pracovať s historickými 

mapami a materiálom, analyzovať ho, spracovať a prezentovať /referáty, prezentácie,  

projekty /. Vedú žiakov k samostatnosti a estetickej úprave zošitov/urobiť si poznámky, 

osnovu, zápis/. Skvalitnili vlasteneckú a ekologickú výchovu, učia žiakov zaujať kritické 

stanovisko, porovnávať súčasnosť s minulosťou, uvažovať o problémoch. Pozornosť venujú 

aj regionálnym dejinám. 

      Vyučujúce od októbra realizovali historické vychádzky a exkurzie pre žiakov jednotlivých 

ročníkov /návšteva okres. archívu – 5.roč, historického námestia, jednotlivých pamiatok, 

opevnenia...pod názvom Potulky po Bardejove – 8.roč., v spolupráci s PK VYV exkurzia 

Medzilaborce – Dukla – Svidník  - 9.roč./. 

     Pre žiakov 6. a 7. ročníka sme v rámci outdoorového vyučovania zrealizovali v druhom    

polroku návštevu skanzenu a historického jadra Bardejova. 

      V decembri uskutočnili školské kolo DO. Víťazi postúpili na obvodové kolo, ktoré sa 

uskutočnilo 15.februára. Ich umiestnenie sme uviedli v tabuľkovej časti. 

     V decembri p. Skreptáčová pripravila rozhlasové pásmo Vianočné zvyky a tradície našich 

predkov a v apríli Veľkonočné tradície. 

     V januári  sme žiakom prostredníctvom rozhlasu pripomenuli 73. výročie oslobodenia  

nášho mesta a upozornili na akcie, ktoré pri tejto príležitosti pripravili viaceré mestské 

organizácie / rekonštrukcia oslobodzovacích bojov, kladenie vencov pri Pamätníku vďaky/. 

To inšpirovalo  aj žiakov 6.A., ktorí  pripravili pre svojich mladších spolužiakov druhého 

ročníka, krátke divadelné pásmo a viac im priblížili tieto udalosti. 

     V závere chcem vyučujúcim poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a do ďalšieho polroka 

zaželať veľa pracovného elánu a úspechov. 

 

http://www.anglictina.iedu.sk/
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Geografia 
 

       PK geografie pracovala podľa  plánu práce.  V tomto školskom roku sa uskutočnili  3 jej 

zasadnutia. Vo všetkých ročníkoch sa vyučujúci riadili učebnými osnovami geografie, ktoré 

sú súčasťou  Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Štátnym 

vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy ISCED – 2. Na vyučovacích hodinách 

rozvíjali tvorivosť, samostatnosť žiakov, pracovali  s mapami, tabuľkami, grafmi 

a informáciami, aby rozvíjali kľúčové kompetencie u žiakov. Názornosť a pestrosť 

vyučovania zabezpečilo aj využívanie modernej didaktickej techniky. Žiaci 5. - 9. ročníka 

pripravili projekty z učiva svojho ročníka a prezentovali ich v triedach. Najlepšie práce budú 

v septembri vystavené vo vestibule školy, aby obohatili a motivovali ostatných žiakov školy. 

       priebehu vyučovacieho procesu vo všetkých ročníkoch vyučujúci využívali medzi- 

predmetové vzťahy a realizovali environmentálnu, rodinnú, protidrogovú aj dopravnú 

výchovu. Osobitnú pozornosť a individuálny prístup učitelia venovali integrovaným žiakom. 

Talentovaným žiakom sa venovali v rámci prípravy na GO. Školského kola GO, ktoré sa 

uskutočnilo v decembri v školskej jedálni sa zúčastnilo 38 žiakov v  troch kategóriách. Prvým 

trom z každej kategórie boli odovzdané diplomy a pekné ceny, ktoré poskytlo riaditeľstvo 

školy. Na  okresnom kole nás reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Získali sme  dve 

prvé miesta a  jedno druhé   miesto. Už tradične boli p. Glittová a p. Packová  členkami 

okresnej komisie GO a naša ZŠ  bola organizátorom  OK GO.  Dvaja žiaci reprezentovali 

školu na krajskom kole GO. Dominika Paľuvová zo 7.A sa umiestnila na 2. mieste a Oliver  

Tomko zo 7.A   na 4. mieste. V tomto  školskom roku sme vďaka riaditeľstvu školy rozšírili 

kabinetnú zbierku o nástenné mapy a školské atlasy. V priebehu celého školského roka sa 

všetci vyučujúci venovali vzdelávaniu v rámci sebavzdelávania. 

 

Občianska náuka 
 

Predmetová komisia OBN pracovala  v zložení: 

Predsedníčka: Mgr. V. Vasilegová 

Členovia: Mgr. M. Ovšonková 

      Mgr. D. Skalová 

      Mgr. B. Skreptáčová 

Učitelia splnili časovo-tematické plány. Venovali zvýšenú pozornosť výchove 

a komunikácii žiakov v duchu morálky, humanity a demokracie. Svojím prístupom sa snažili 

v žiakoch vybudovať pocit zodpovednosti k sebe a svojim blízkym, národu a k celej 

spoločnosti. Základom ich práce bolo vypestovať v žiakoch pocit národnej a štátnej identity. 

V februári sme zrealizovali výstavu žiackych projektov LOGO ŠKOLY z príležitosti 

40.výročia.  Vzhľadom na to, že učebné osnovy sú rámcové, učitelia  s nimi pracovali tvorivo 

a upravovali si ich podľa potrieb žiakov a úrovne tried. Trieda V.C  sa zapojila do súťaže  

Hravo ži zdravo  a umiestnila sa na 2. mieste v kraji. 

 

Matematika a informatika 

 

Úlohy vytýčené plánom práce na tento školský rok boli splnené. Všetci vyučujúci 

matematiky postupovali v jednotlivých ročníkoch podľa TVVP. V určených termínoch boli 

napísané vstupné a výstupné testy, ako aj štvrťročné písomné práce. V tomto školskom roku 

sme sa sústredili na projektové vyučovanie, podporu logického a kritického myslenia, tímovú 

prácu a zážitkové učenie. Talentovaným žiakom sme sprístupnili rozširujúce učivo, ktoré žiaci  
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využili v rôznych súťažiach a olympiádach, pri reprezentácii školy. Zapojili sme sa do 

mnohých súťaží Pytagoriáda, Mat. olympiáda, Maks, Klokan, IQ olympiáda – Jančík z 8.C 

vybojoval v tvrdej konkurencii 4. miesto na Slovensku pre našu školu, ďalej to boli iBobor, 

Hour of code, a mnohé ďalšie. Najúspešnejší žiaci sú uvedení v tabuľke. 

Za pomoci asistentiek učiteľa sme sa  venovali integrovaným žiakom a žiakom s 

poruchami učenia. Na vyučovaní sme využívali obľúbené pracovné zošity, dostupné pomôcky 

a počítačové učebne. Učivo sme podľa dohody v jednotlivých ročníkoch rozšírili. Všetko 

učivo v jednotlivých ročníkoch bolo prebraté. 

V ponuke mali žiaci rôzne krúžky vedených učiteľmi matematiky a informatiky, kde 

sa mohli venovať zaujímavým úlohám.  

Žiakov 9. ročníka sme pripravili na celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov 

a prijímacie pohovory. Boli napísané tri riaditeľské testy, v decembri, januári a marci 

(výsledky sú v grafe v prílohe).  

Žiaci sa zúčastnili aj prípravného testu ôsmakov a deviatakov 16. novembra 2017, 

Komparo 2017/18. Ôsmaci dosiahli 57,8% úspešnosť, keď priemerná úspešnosť ôsmakov 

v SR bola 50,4%. Deviataci priemerne dosiahli 52,5% oproti SR 49,4%. 

 Samotné Testovanie 9 prebehlo 5. apríla 2018.  V tomto roku sa žiakom podarilo 

dosiahnuť priemer  55,3%,  výsledok o 6 desatín percenta pod SR priemerom bol spôsobený 

odchodom ôsmakov na gymnáziá (celoslovenský priemer - 55,9%).  

Na hodinách informatiky sa cvičili v prezentovaní vlastných prác v rôznych 

aplikáciách. Pri tejto činnosti sme kládli dôraz na posilňovanie finančnej gramotnosti, tímovú 

prácu, tvorivosť a logické a kritické myslenie. V on-line testovaní sme sa cvičili v IT fitnes 

test, kde načerpali množstvo vedomostí z finančnej a internetovej gramotnosti a získali aj 

základné vedomosti z oblasti podnikania a reálneho života. Žiaci v súťaži o najkrajšie logo 

školy navrhovali logo pre školu v rôznych grafických programoch. 

Vo februári sme sa zapojili do súťaže Talent základných škôl a regiónu Šariš so 

zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Dvaja žiaci Bujda 

a Kostár sa prebojovali do finále, kde obsadili výborné 10. a 17. miesto. 

     Všetkým vyučujúcim MAT a INF aj vedeniu školy ďakujem za obetavú prácu.   

 

 

Fyzika a technika 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu, ktorý si odhlasovala na prvom zasadnutí a  

priebežne sme koordinovali prácu žiakov a pedagógov. 

Komisia pracuje v tomto zložení prvýkrát, tak sa všetci navzájom dopĺňame. Jednotlivé 

predmety sa vyučovali podľa  tematických výchovnovzdelávacích plánov, ktoré si každý 

vypracoval sám a okrem sa vyučujúci venovali aj témam ako sú:  výchova k rodine, 

environmentálna výchova, finančná gramotnosť, zdravá výživa, výchova k šetreniu  energie, 

materiálov a učebných pomôcok a hlavne výchova k bezpečnosti pri práci a k spolupráci so 

spolužiakmi. 

      Žiaci v rámci Technickej výchovy sa zapájali do úprav areálu,  poľnohospodárskych 

jesenných  a jarných  prác v okolí školy. Pomáhali pri zbere papiera, v triedení a odvážaní do 

kontajnerov. Za čo im ďakujeme. V tomto školskom roku sme zorganizovali prvý ročník 

technickej olympiády ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov v  kategórií starších žiakov a 1 žiak 

v mladšej kategórii. Táto postupová súťaž na Slovensku už má ôsme kolo ale  v Bardejove sa  

okresné kolo nezrealizovalo, ak by vedenie školy súhlasilo tak sa môžeme podujať na 

organizovanie tzv. technickej olympiády.  
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     Predmetová komisia zároveň v spolupráci s predmetovou komisiou chémie a prírodopisu 

a PK Matematiky a Informatiky  v spolupráci sme pripravili akcie,  na ktorých sa  žiaci 

oboznamovali s novými poznatkami vedy a techniky: 

- „Noci  výskumníkov“ – projekt pre žiakov  6. a 7. ročníka.  Táto akcia má každoročne veľký 

úspech, koná sa v obchodnom centre Optima v Košiciach a  každý zo žiakov si nájde stánok, 

ktorý ho zaujíma. Je to prezentácia výsledkov SAV a technických a prírodovedeckých 

vysokých   v prešovskom a košickom kraji a zároveň  to vysvetľujú deťom vhodnou formou. 

- „Záhady tretieho poschodia“ – projekt kde starší žiaci vysvetľujú fyzikálne zákony mladším 

spolužiakom.  

- „Spolupráca so strednými školami“ projekt, kde pozývame žiakov a učiteľov stredných škôl 

s technickým zameraním, aby žiakov zoznamovali s ich vzdelávacími odbormi.  

- „ Návšteva SPŠ v Bardejove“ - žiaci 9. ročníka, ktorí majú záujem o túto školu sa priamo 

zúčastnili vyučovania na SPŠ, podľa vybratého odboru.  

- v  rámci fyziky žiaci vytvárajú rôzne projekty, statické projekty si  môžete pozrieť na 

stránkach pána učiteľa Sabola. 

- dynamické projekty so žiakmi robí p. uč. Onuščáková a neskôr si ich žiaci spracovávajú na 

hodinách informatiky, do  svojich prezentácií. 

- zorganizovali sme aj školské kolo fyzikálnej olympiády a na okresné kolo sme dostali 

pozvánku pre 5 žiakov. V kategórii E (žiaci 9. roč.) sa Tamara Ševcová umiestnila na 3. 

mieste a v kategórii F (žiaci 8. roč.) sa Alexandra Vaľková  umiestnila na 2. mieste a Jerguš 

Jančík a Richard Vasilega na 4. mieste,  jeden bod za 3. miestom.  Nutné je podotknúť, že 

tento rok bola FO veľmi náročná  a okresného kola sa z celého okresu zúčastnilo 24 žiakov zo 

6. škôl okresu. 

- v rámci technických prác začali žiaci vyrábať búdky pre vtáčiky a inštalovať ich na okna 

tried 1. stupňa.  Starší žiaci vyrábali upomienkové predmety, ktoré boli poskytnuté na predaj 

v školskej burze. Sladké medovníky napiekli dievčatá a rozdávali v čase Vianoc.  

Na záver chcem poďakovať kolegom, ktorí poskytujú žiakom aj vlastné materiály na ručné 

práce žiakov. 

 
 

Biológia  a chémia 
 

     PK biológie a chémie v šk. roku 2017/2018 zasadala štyri krát v zložení Ing. Niemašíková, 

Mgr. Tomečková, Mgr. Varholová a RNDr. Ellerová. Vyučujúci biológie  a chémie pracovali 

podľa schváleného plánu práce a všetky stanovené úlohy boli splnené. Vyučujúci venovali  

pozornosť pri rozvíjaní  vedomostí, schopnosti a zručnosti žiakov. Osobitú pozornosť učitelia 

venovali nadaným žiakom a žiakom so špeciálnymi potrebami. Žiaci sa zúčastnili biologickej 

olympiády v kategórii D, v rámci biológie boli zapojení do projektu Strom života, chemickej 

olympiády, korešpondenčného seminára z chémie organizovaného GLS. 

      V septembri sa žiaci zúčastnili exkurzie Noc výskumníkov  a Botanickej záhrady 

v Košiciach. V mesiaci november dentálna hygienička p. Bc. Martina Ratvajová pripravila 

prednášku pre žiakov 7. ročníka na tému: Hygiena zubov a ústnej dutiny. V máji sa 

uskutočnilo podujatie pod názvom Záhady 3. poschodia, kde vyučujúci spolu so žiakmi  9.A 

a 9.B triedy pripravili pre žiakov 1. stupňa pomocou najnovších didaktických pomôcok 

zaujímavé záhady a zákonitosti z jednotlivých predmetov, ktoré budú obsahom vzdelávania 

na druhom stupni. 
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Hudobná a výtvarná výchova 

 

      Hudobná výchova  

 
      Učivo bolo prebraté podľa plánov. Na vyučovaní sme využívali hravé formy výučby aj 

overovania vedomostí, preto žiaci mohli zvládnuť učivo bez problémov. Charakter hudobnej 

výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať 

svoje hudobné prejavy. Horšiu známku z hudobnej výchovy mali len tí žiaci, ktorí nejavili 

záujem o prácu na hodine, dokonca si ani nechceli opraviť známku. V 8. a 9. ročníku na 

predmete výchova umením sme sa snažili rozvíjať u žiakov záujem o hudobné činnosti a o 

hudobné umenie v rámci edukačných úloh. V 9. ročníku sme žiakov hodnotili slovne – 

absolvoval.  

      Celý rok sa niesol v znamení osláv 40. výročia založenia našej školy, preto sme sa 

zúčastňovali na príprave programu na podporných akciách, ktoré vyvrcholili slávnostnou 

akadémiou v športovej hale.  

        P. uč. Remetová v spolupráci s p. vychovávateľkou Kostárovou rozvíjali lásku k folklóru 

na krúžku ľudového tanca a spevu. Folklórny súbor Prvosienka reprezentoval našu školu na 

vystúpeniach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na školskom plese, v materských 

škôlkach, pri zápise prvákov, na vystúpeniach pri príležitosti MDŽ aj Dňa matiek na 

radničnom námestí a na slávnostnej akadémii.    

 

 

Výtvarná výchova 
 

     Vo všetkých ročníkoch pracujeme podľa učebných plánov. Všetky ročníky  hodnotíme 

známkou, okrem 9. ročníka slovom absolvoval.  

      Na hodinách sa snažíme rozvíjať vzťah k národnej a ľudovej kultúre a tradíciám, viesť 

žiakov ku  kultúrnemu správaniu , pri návšteve výstav a koncertov, tiež aj estetickej úprave 

zovňajšku. Venujeme sa osobitne talentovaným žiakom a to zapájaním do súťaží alebo 

pomáhame deviatakom pri príprave na talentové skúšky. 

Využívame formy skupinovej práce a zážitkového vyučovania. 

     Ako každoročne, tak aj tohto roku sme urobili vianočnú výzdobu okien avšak obohatenú 

o 40. výročie od vzniku školy. A v tomto duchu sú aj ostatné akcie školy – napr. pozdravy pre 

dôchodcov a bývalých zamestnancov školy v rámci mesiaca „ Októbra – mesiaca úcty 

k starším 80 kusov, ďalej je to súťaž o logo školy – výsledky žiackych prác boli vystavené vo 

vestibule školy aj s ocenenými prácami. Ďalej to bola výtvarná, literárna a fotografická súťaž 

k 40 výročiu s názvom „Škola naša každodenná“ výsledky sú vo vestibule školy. Spolu s p. 

uč. Ovšonkovou sme robili záložky do kníh „Číta celé Slovensko“, vianočné pohľadnice pre 

zamestnancov školy, 16 ročník plesu zamestnancov a rodičov školy a pod. Vyvrcholením bola 

slávnostná akadémia k 40. výročiu školy kde spolu s p. uč. Kurimskou a vychovávateľkami 

sme urobili výzdobu v športovej hale.   

       K týždňu boja proti drogám sme urobili nástenné noviny a doplnili prácami žiakov na 

danú tému. 
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Telesná výchova a športová príprava 
 

Predmetová komisia TSV pracovala v súlade s úlohami vyplývajúcimi z plánu školy                      

pre školský rok 2017/2018 a na základe uznesení z jednotlivých zasadnutí. 

Predmetová komisia pracovala v zložení: Mgr. Alena Zavacká, Mgr. Róbert Senčák, Mgr. 

Zoran Kollárovič, Mgr. Sergej Kravec, Mgr. Andrej Pečeňuk 

 

Aktivity PK TV: 

Kurzy:  

 Pod vedením vedúceho kurzu Mgr. Sergeja Kravca sme v mesiaci február 2018 

zorganizovali dva vydarené lyžiarske výcvikové kurzy pre žiakov 7. ročníka 

v stredisku Mlynky–Dedinky s ubytovaním v penzióne Salamander. Kurzu sa 

zúčastnilo spolu 87 žiakov spolu s  pedagogický dozorom Mgr. Róbert Senčák, 

Mgr. Kollárovič, Mgr. Andrej Pečeňuk, PhDr. Ján Mika, Mgr. Alena Zavacká. 

 V januári 2018 sa po prvýkrát v histórii školy uskutočnil 5-dňový lyžiarsky výcvik 

pre žiakov športovej triedy 2. ročníka, do ktorého sa aktívne zapojila PK TSV, ako 

aj rodičia zúčastnených detí. Kurz napriek svojej náročnosti z pohľadu 

zabezpečenia a celkovej realizácie zanechal pozitívny ohlas. 

Aktivity: 

 PK v decembri pri príležitosti 40. výročia vzniku školy zorganizovala prvý ročník 

turnaja vo volejbale učiteľov, absolventov a rodičov detí navštevujúcich našu 

školu. Táto akcia bola nielen z nášho a ale aj z pohľadu zúčastnených, veľmi 

vydareným podujatím a pevne veríme, že bude mať trvalé zaradenie medzi 

športovými podujatiami našej školy. 

 PK zorganizovala pre žiakov prvého stupňa detské atletické preteky v ŠH MIER, 

ktoré majú už tradične veľkú popularitu u žiakov. 

 PK počas školského roka pripravila pre žiakov  5.- 6. ročníkov športové podujatia 

vo futbale, florbale, prehadzovanej, stolný tenis a volejbale. 

 PK zrealizovala výber žiakov prvého stupňa do športovej triedy na druhom stupni 

ZŠ. 

 PK spolupracovala aj pri organizácií športovej olympiády okresných materských 

škôl. 

 PK aktívne pracovala aj v krúžkovej činnosti.  

 

Zoznam krúžkovej činnosti jednotlivých pedagógov PK TSV:  

Mgr. Senčák – stolný tenis, Mgr. Zavacká – máme radi volejbal, Mgr. Pečeňuk – 

florbalový krúžok, Mgr. Kravec – športové hry /hádzaná, futbal/, Mgr. Kollárovič – 

loptové hry 

 

Projekty: 

1. „Hľadáme nových olympionikov“ 

2. „Detská PTS“ 

3. „Bavme deti športom“  

4. „Detská štafetová liga“ 

5. „Športová akadémia Mateja Tótha“ 
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Sústredenia (výcvikové tábory): 
     Žiaci športových tried 5.-8. ročníka absolvovali sústredenie /apríl – máj 2018/ v malebnom 

kraji Nízkych Tatier Horehronskej doliny, v rázovitej obci Heľpa /penzión Majk/, odkiaľ si 

priviezli okrem kondície aj množstvo krásnych zážitkov. 

 

Materiálno-technické vybavenie 

  V mene učiteľov PK TSV sa chceme poďakovať vedeniu školy za materiálno-technické 

zabezpečenie počas celého školského roka, ktoré prispelo k zvýšeniu úrovne vyučovacieho 

procesu a športu na škole. Zakúpili sa fit lopty, plné lopty, volejbalové lopty, basketbalové 

lopty, hádzanárske lopty, futbalové lopty, florbalové pomôcky, kriketové loptičky, stopky, 

meracie pásma, štartovacie bloky, časomiera atď. Pevne veríme, že sa mestu a vedeniu školy 

podarí zrealizovať vytúženú rekonštrukciu športového areálu pre mladých atlétov 

a samozrejme bezpochyby aj širokú verejnosť. 

  

Východiská pre budúci školský rok 2018/2019 

Úlohou pre nasledujúce obdobie je:  

 

 Zúčastňovať sa podujatí podľa harmonogramom športových súťaží (SAŠŠ), 

skvalitňovať organizáciu týchto podujatí a v súčinnosti s nimi športovú prípravu 

žiakov. 

 Sústredenia žiakov 5. – 8. ročníka športových tried so zameraním na atletiku. 

 Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 2. a 7. ročníka. 

 Plavecké kurzy pre žiakov 3. – 4. ročníka a 8. ročníka. 

 Účasť žiakov školy na športových súťažiach a podujatiach organizovaných 

v spolupráci SAŠŠ, SAZ, SOV, mestom Bardejov, okresného, oblastného, 

regionálneho a celoslovenského významu (príp. iných súťaží a podujatí), ktoré 

súvisia s koncepciou školy, pohybovým a mentálnym rozvojom žiakov športových 

tried. 

 Spolupráca so športovými triedami na rôznych úrovniach podobného zamerania 

v Poľsku (Krynica), príp. s inou krajinou EU. 

 Spolupráca s materskými školami v podobe prípravy súťaži pre deti so zreteľom 

vzbudiť záujem o atletiku už v predškolskom veku.  

 Dôsledne plniť všetky úlohy v súlade s plánom školy pre školský rok 2018/2019. 

 Skvalitniť vyučovací proces: 

  

a) žiakov športových tried realizáciou hodín športovej prípravy v ŠH Mier, plavárni 

a klzisku 

b)  žiakov školy v práci v záujmových útvaroch 

c) žiakov školy zvýšenou úrovňou kreativity, motivácie učiteľov a prostredníctvom 

projektov  

 

     Čakajú nás ešte preteky družstiev VzAZ, M-SR mladších a starších žiakov jednotlivcov a 

družstiev, finále detskej PTS. Pri činnosti atletického klubu sme sa počas školského roku 

zúčastnili mnohých pretekov aj za hranicami nášho štátu, kde sme vzorne reprezentovali náš 

klub, školu, mesto a v neposlednom rade aj Slovensko. Na záver sa chcem poďakovať 

všetkým členom PK TSV za svedomitú a poctivú prácu na hodinách TSV a zároveň za 

množstvá stráveného času pri príprave žiakov na školské, klubové a mimoškolské podujatia.   
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Etická a náboženská výchova 

 
   Vyučovanie NBV a ETV v školskom roku 2017/2018   prebiehalo vo všetkých ročníkoch 

podľa učebných osnov.  Prvý aj druhý stupeň v každom ročníku má učebnice z náboženskej 

výchovy. Vedenie školy pre vyučovanie náboženskej výchovy zakúpilo tri Biblie a jednu 

Bibliu pre deti. Mgr. Ľudmila Kurimská a Mgr. Anna Kostárová vytvorili vianočnú výzdobu 

vstupnej chodby našej školy v duchu kresťanských tradícií. 14. marca 2018 žiaci tretieho 

ročníka pod vedením Mgr. Márie Delejovej navštívili výrobňu hostií v Prešove. Žiaci 

siedmeho ročníka 22. marca 2018 Oliver Tomko, Dominika Paľuvová a Šimon Taras obsadili 

2. miesto v súťaži družstiev na okresnom kole BO rímskokatolíckeho náboženstva. V ten istý 

termín žiaci druhého ročníka Martin Matiaš, Jakub Roman a Michal Hübler obsadili druhé 

miesto na okresnej biblickej súťaži gréckokatolíckeho náboženstva. Paralelne  v tento deň sa 

konala aj okresná BO gréckokatolíckeho náboženstva a žiaci Sofia Kovaľová, Božidara 

Macečková a Kristína Sarah Klebanová obsadili 3. miesto v súťaži družstiev. 20. apríla 2018 

Martin Gajdoš zo štvrtého ročníka obsadil 4. miesto na seniorátnom kole BO evanjelického 

náboženstva v Prešove. Etickú výchovu v tomto školskom roku na prvom stupni a v piatom 

ročníku vyučovala Mgr. Ľudmila Kurimská. V šiestom a siedmom ročníku  vyučovala Mgr. 

Dana Skalová,  v ôsmom a deviatom ročníku  Mgr. Mária Ovšonková. 

   

 

Intelektové nadané triedy 

 
    Vo vyučovaní nadaných detí  je základným cieľom také pedagogické pôsobenie na žiaka, 

aby jeho vývin smeroval k harmonicky rozvinutej  osobnosti. 

Vyučujúci v triedach pre intelektovo nadaných žiakov pravidelne informovali o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch žiakov a konštatovali, že učebné plány boli splnené podľa učebných 

osnov, u štvrtákov aj s rozširujúcim učivom v predmete SJL. N druhom stupni prevažne 

v predmetoch, kde žiaci prejavili záujem, hlavne v rámci ich prípravy na jednotlivé súťaže 

a olympiády. 

Aktivity a projekty: 

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v podvečerných hodinách uskutočnila vo výstavnej 

sieni  Poľsko–slovenského domu Prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov 

z intelektovo nadaných tried ZŠ na Komenského ulici v Bardejove.  

So svojimi prezentáciami vystúpili: 

 siedmak Oliver Tomko demonštroval Meteorológiu a počasie, 

 druhák Samuel Švec sprístupnil Plávajúce dinosaury, 

 šiestaci: Radan Kollárovič osvetlil Barcelonu a 

 Karolína Chomová ukázala Holandsko, 

 siedmaci: Gregor Bujda priblížil Expo a  

Simona Kurimská ozrejmila tému UNESCO. 

Koncom novembra 2017 sa nadaní žiaci zúčastnili už druhýkrát organizovaného 

Logického sústredenia intelektovo nadaných žiakov v stredisku Lipka Bardejov. 

Žiaci 2. D, trieda intelektovo nadaných, v decembri spolu so žiakmi 4.B nacvičili 

a predviedli vianočné predstavenie pre klientov Centra sociálnych služieb.  
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     Intelektovo-nadaní žiaci od začiatku šk. roka pracovali na triednom projekte  „Čím  sú 

Tvoji rodičia“. Každý mesiac navštívili jedno z povolaní, pričom získané poznatky následne 

na vyučovaní skupinovo spracúvali do formy náučných tabúľ formou integrovaného 

vyučovania.  

     Cieľom bolo  uvedomenie si hodnoty ľudskej práce a hodnotovej orientácie k peniazom u 

druhákov s následnými exkurziami do zamestnaní rodičov a projektové spracovanie v škole 

formou náučných tabúľ. Zamestnania: automechanik, bankár, záchranár, vedúca predajne, 

pedikérka, operátorka výroby, policajt, predajca hokejových potrieb, asistent trénera, 

profesionálny vojak a hasič.  

V decembri sa žiaci 6. A triedy – triedy pre žiakov s intelektovým nadaním rozhodli 

urobiť dobrý skutok a pomôcť tak tým, ktorí to majú v živote oveľa ťažšie. Spolu so svojimi 

mamkami a babkami napiekli a vyzdobili medovníčky, upiekli chutné koláčiky, ktoré 

spoločne v škole zabalili do krásnych balíčkov a predávali za symbolické ceny vo vestibule 

školy. Vyzbierali 200 eur. Peniaze spolu s malým vinšom odniesli do Domova sociálnych 

služieb Egídius v Bardejove. K dobrej veci sa opäť rozhodla pripojiť aj DFS Dubinčan, ktorá 

spolu s nimi spríjemnila predvianočné chvíle svojim vianočným programom slova a piesní a 

venovala domovu nový CD prehrávač a potravinové balíčky. 

V januári 2018 žiaci 6.A  nacvičili krátke divadlo na tému Oslobodenie Bardejova, 

ktoré predviedli žiakom z 2.D triedy.  

Tento školský rok  prebehol v poradí už štrnásty ročník celoslovenskej literárnej 

súťaže Báseň 2017, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík. Žiak 

2.D Michal Hübler, získal vďaka básni Sneh 2. miesto v I. kategórii (1.-2. ročník). Porota 

zvlášť ocenila aj aktívny prístup niektorých škôl pri vyhľadávaní literárne nadaných detí, 

medzi ktoré zaradila vďaka Dr. Tribusovej aj našu ZŠ na Komenského ulici 23 v Bardejove. 

Aj tohto roku sa 20. februára 61 intelektovo nadaných žiakov 1. a 2. stupňa našej 

základnej školy zapojilo do  školského kola 6. ročníka Logickej olympiády. 
Školské kolo LO preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov. 

Na druhom stupni bolo úspešných 9 nadaných. 

V kategórii A, žiaci 1. – 4. ročníka, získal 

1. miesto  Matúš Gašparik  4.D. 

V kategórii B, žiaci 5. – 9. ročníka, sú víťazmi títo žiaci: 

1. miesto  Jerguš Jančík  8.C, 

2. miesto Simona Kurimská 7.A, 

3. miesto Alexandra Valková 8.D. 

11. apríla sa už po šiesty krát na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnilo 

celoslovenské kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním. Vynikajúci  výsledok dosiahol  v kategórii 5.- 9. ročníka Jerguš Jančík z 8.C, 

ktorý sa umiestnil na 8. mieste. 

Simona Kurimská zo 7. A obsadila  46. miesto. 

V kategórii 1. – 4. ročníka sa  Matúš Gašparík zo 4.D umiestnil na peknom 24. mieste. 

 V apríli realizovala 2.D trieda Deň Zeme v mestskom podniku Ekobard.  

Žiaci 6.A sa v rámci krúžku rozhodli pripraviť zábavno-súťažné popoludnie pre 

svojich mladších spolužiakov z 2.D. V ponuke bolo päť kvízov z rôznych oblastí. Žiaci si 

prevetrali svoje vedomosti v oblasti športu, rozprávok, miest Európy a počítačových hier.  

V piatok 13.4. strávili žiaci 6.A poobednú „chvíľu varenia“. Jeden z rodičov – 

profesionálny kuchár sa podujal navariť pre triedu, do ktorej chodí jeho syn. Pán Šinaľ 

vymyslel, čo budú stravníci variť, deti priniesli ingrediencie a mohlo sa začať s prípravami 

v školskej cvičnej kuchynke. 
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V stredu 18. mája 2018  si 46 intelektovo nadaných žiakov našej školy nielen rozšírilo 

vedomosti z viacerých oblastí, ale sa aj zabavilo.  V podnecujúcom prostredí kreatívnej 

fabriky v košickom SteelParku  absolvovali pod vedením lektorov tvorivé aktivity. 

Žiaci 1. stupňa si na  Matematike hrou hravou a zábavnou formou rozvíjali 

matematické  a experimentálne zručnosti i logické myslenie. Dve skupiny žiakov z druhého 

stupňa experimentovali v bádateľských prírodovedných laboratóriách. Aktívne poznávali 

vybrané fyzikálne i prírodné javy a rozvíjali si tak svoje experimentálne zručnosti. 

Na svoje si prišli aj priaznivci z oblasti informatiky a programovania. Záhadný svet Arduino 

im prakticky ukázal, ako pracujú elektronické zariadenia, a takto upevnil ich záujem 

o mikroprocesorovú techniku a programovanie. 

Po aktivitách s lektormi sa žiaci venovali vedeckej hračke. Hračky, ako napr. hlavolamy, 

žiakom jednoduchým a  nenásilným spôsobom priblížili alebo využili nejakú prírodnú 

zákonitosť alebo jav. 

Na záver nasledovala ešte prehliadka exponátov. 

Koncom mája  žiaci intelektovo nadaných tried vystúpili ako súčasť programu na 

slávnostnej školskej akadémii: 

 prezentácia povolaní rodičov  prostredníctvom literárno-tanečného vystúpenia 

na slávnostnej akadémii k 40-temu výročiu školy(2.D trieda), 

 spev a tanec(6.A, 7.A + integrovaný nadaný  žiak Jančík). 

     Pri príležitosti 40.výročia školy vytvorili nadaní z 2.D  rozprávkové knihy s aktuálnou 

tematikou a následne realizovali súťažno-náučné dopoludnie s predškolákmi z MŠ 

Kvapôčka. 

Začiatkom júna sa v intelektovo nadaných triedach uskutočnili ročníkové 

prezentácie. V druhom ročníku to boli prezentácie na tému Vesmír. 

V 6.A žiaci individuálne prezentovali zaujímavé informácie o čaji, ochutnali žltý a 

červený čaj a čaj matcha, prítomní sa dozvedeli  podrobnosti o gitare, klavíri, bicykloch, 

očarili ich nevšedné krásy prírody, navštívili Gibraltár, pozorovali vývoj rôznych vynálezov, 

fotografie, telefónov. Tiež ukázali, čo všetko sa dá postaviť z Lega, ako sa Slovensko zapojilo 

do 2. svetovej vojny, aké podoby má folklór na Slovensku,  vo voľnom čase odporučili 

prečítať Harryho Pottera, či zahrať spoločenské hry alebo sa báť a chudnúť pri dobrom 

horore. 

     Rovnako veľkú námahu s prípravou si dali aj žiaci 7.A. Prítomní si vypočuli  o tornáde, o 

ISS, ochutnali jedlo z Južnej Kórei, podrobne sa zoznámili s výrobou vecí pomocou 

servítkovej techniky a videli,  čo spôsobujú plasty, ak ich my, ľudia, nebudeme separovať. 

Pripomenuli  si známych vynálezcov L. Da Vinci a N. Tesla, šport v podobe maratónu a 

ľadového hokeja a pád slávnych dvojičiek. Nakoniec sa pobavili pri seriáloch. 

   Všetci žiaci úspešne obhájili svoje ročníkové práce, na príprave ktorých pracovali 

svedomite počas celého školského roka. Mnohé ročníkové práce obohatili nie len odbornú 

porotu, ale aj ostatných spolužiakov, učiteľov či rodinných príslušníkov.  

     Najlepšie ročníkové práce žiakov z intelektovo nadaných tried plánujeme prezentovať 

širokej verejnosti v mesiaci október 2018, podobne ako to bolo v minulom školskom roku. 

 Počas celého školského roka spoznávali nadaní žiaci z 2.D slávnych slovenských 

vedcov a vynálezcov. 

 Ďakujem Mgr. Baldovičovej, Mgr. Sinaľovej a PaedDr. Tribusovej, PhD. za ústretovú 

spoluprácu počas celého školského roka. 
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Školský špeciálny pedagóg 
 

Naša škola eviduje spolu 178 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) rôzneho 

typu a stupňa. Individuálne integrovaných/začlenených žiakov bolo v bežných triedach ZŠ 

v jednotlivých ročníkoch na I. stupni - 16 žiakov a II. stupni 47 - žiakov. V triedach so 

špeciálnym zameraním je integrovaných 39 žiakov. 

V starostlivosti školského špeciálneho pedagóga bolo spolu 178 žiakov z toho 72 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prvého (16) a druhého stupňa (47). 

Všetci integrovaní/začlenení žiaci sa vzdelávali formou individuálneho začlenenia v bežnej 

triede základnej školy, vo výchovno-vzdelávacom procese postupovali podľa individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov (IVP). 

 

Individuálne vzdelávacieho programy (IVP):  

 VPU...............................................28 žiakov 

 NKS..................................................4 žiaci  

 ADHD ..............................................5 žiaci  

 Autisti (Aspergerov syndróm)..........3 žiaci  

 porucha sluchu ..................................1 žiak  

 telesné postihnutie ............................1 žiak 

 intelektové nadanie.......................39 žiakov 

 zdravotné oslabenie...........................0 žiaci 

 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU) sa vzdelávali podľa IVP pre žiakov 

s vývinovými poruchami učenia ŠkVzP ISCED 1 a ISCED 2. Boli zaradení v bežnej triede, 

vo výchovno-vzdelávacom procese postupovali podľa učebných osnov základnej školy. 

Hodnotení boli podľa Metodického pokynu č.32/2011 na hodnotenie žiakov so ŠVVP ISCED 

1, ISCED 2, platné od 1.9. 2011. V osobitných prípadoch boli písomne hodnotení z 

vyučovania druhého cudzieho jazyka. Všeobecné výchovno-vzdelávacie predmety hlavne 

slovenský jazyk a matematika sa vzdelávali pod vedením vyučujúceho v kmeňovej triede. 

Jednu hodinu týždenne pracovali individuálne, mimo triedy pod vedením školského 

špeciálneho pedagóga alebo asistenta učiteľa. Ostatné predmety sa vyučovali spolu 

s kmeňovou triedou. 

Zdravotne znevýhodneným žiakom individuálne integrovaných v bežných triedach 

základnej školy sa venovali dve špeciálne pedagogičky v ročníkoch 1.-4. našej školy a štyria 

asistenti učiteľa. 

 

Špeciálni pedagógovia: 

- Mgr. Darina Marcinčová, psychopéd 

- Mgr. Alena Geffertová, psychopéd 

Asistenti učiteľa:  

- Bc. Renáta Hájková, asistent učiteľa  

- Mgr. Marek Petnuch, asistent autistu v 4. roč.  

- Ing. Erika Pavelová, asistentka autistu, v 6.roč. 

- Mgr. Marta Tkáčová, asistentka autistu, v 9.roč. 
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     Tohto roku bol úspešný projekt pomoci integrovaným žiakom, v rámci ktorého sa podarilo 

riaditeľovi školy posilniť individuálnu starostlivosť vo vzdelávacom procese o šiestich 

asistentov učiteľa. Traja pomáhajú integrovaným žiakom na prvom stupni  

-1.roč. p. Chomová 

2.roč. p. Kubisová  

-3.- 4.roč. p. Bubeníková 

a traja na druhom stupni v ročníkoch 5.- 9. v bežnej triede ZŠ 

-p. Labancová, p. Gurská a p. Marušinová 

 

       Formou individuálnej integrácie v špeciálnych triedach bolo v školskom roku 

2017/2018 integrovaných 39 žiakov: 

Trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním: 

- II.D 12 žiakov, 

- VI.A 15 žiakov 

- VII.A 12 žiakov 

 

Žiaci so ŠVVP absolvovali špeciálno-pedagogickú podporu u školského špeciálneho 

pedagóga pravidelne podľa rozvrhu hodín. Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy 

realizované so žiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu problémov s vlastným neúspechom 

a k vyrovnávaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných spolužiakov. Pri korekcii 

narušených čiastkových funkcií sa využívali pracovné listy A. Malatincová: Prevencia a 

korekcia dyslexie 1.- 3. časť, V. Kyseľová: Náprava dysortografie, S. Batiková – K. 

Chovanová: Makovička (čítanka pre žiakov s vývinovou poruchou čítania), RAABE – Žiak so 

ŠVVP. So žiakmi s logopedickými problémami sme využívali v rámci ILI (individuálnej 

logopedickej intervencie) spoluprácu s logopedičkou Mgr. Lenkou Gajdošovou s SCŠPP. 

Školský špeciálny pedagóg konzultoval špecifiká vzdelávacieho procesu s 

vyučujúcimi jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi, s rodičmi osobne alebo 

telefonicky. Učitelia pri vzdelávaní a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením 

vychádzali z individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú súčasťou jednotlivých 

vzdelávacích programov podľa postihnutia. Podľa individuálnych potrieb žiaka a stupňa 

náročnosti úlohy alebo predmetu sa žiaci pripravovali na vyučovanie (písomky, domáce 

úlohy, odpovede, projekty, oprava písomných prác, diktátov, plnili vedomostné požiadavky k 

čiastkovým a výročným klasifikáciám) nielen so školským špeciálnym pedagógom, ale aj s 

asistentom učiteľa. 

4.4.2018 sa uskutočnil slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka našej školy, v rámci 

ktorého bol pre budúcich prváčikov poskytnutý poradenský servis pre rodičov. 

V rámci sebavzdelávania školská špeciálna pedagogička absolvovala odborný 

workschop Špeciálno-pedagogická diagnostika v Partizánskom, odborné vzdelávanie 

Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov a zúčastnila sa II. 

medzinárodného špeciálno-pedagogického kongresu diagnostika, terapia a intervencia detí 

s vývinovými poruchami učenia a správania v inklúzii v Partizánskom. 

Zúčastnila sa ako koordinátor na MONITORe 5.r. a MONITORe 9.ročníka.  

V našej škole je vybudovaný systém pomoci žiakom so zdravotným znevýhodnením 

na veľmi dobrej úrovni a s myšlienkou integrovaného/inkluzívneho vzdelávania sa stotožnili 

takmer všetci pedagógovia. Prínosom komplexnej starostlivosti pre takýto model vzdelávania 

žiakov so zdravotným znevýhodnením je vytvorenie miesta asistenta učiteľa, ktorý pracuje 

pod vedením vyučujúcich a pomáhala žiakom prekonávať ťažkosti priamo na vyučovaní,  
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individuálne, ale aj mimo kolektívu triedy. Pod vedením školského špeciálneho pedagóga sa 

podieľala pri vzdelávaní žiakov s autizmom.  

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP je tímová kooperatívna práca, preto snaženie a práca 

školského špeciálneho pedagóga mala široký záber pôsobenia. Školská špeciálna pedagogička 

pravidelne konzultovala s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, s psychológom, 

špeciálnym pedagógom, logopédom. Prioritou celého snaženia učiteľ - žiak - rodič je 

zabezpečenie optimálneho osobnostného vývinu dieťaťa podľa jeho možností a schopností s 

akceptovaním druhu a stupňa jeho postihnutia 

      Výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré dosiahli integrovaní žiaci s našou intervenciou sú 

v celku pozitívne. Do vyššieho ročníka postupujú všetci žiaci, ktorí zvládli učivo daného 

ročníka. Ročník opakujú žiaci, ktorí zanedbávali plnenie školských povinností vo väčšine 

z marginalizovaného prostredia. 

 

 

CVČ ako súčasť ZŠ Komenského 23 

 
 V školskom roku 2017/2018 pokračovala činnosť Centra voľného času ako súčasť 

našej základnej školy. CVČ navštevovalo 526 žiakov v 48 záujmových útvaroch.  

 

Názov krúžku   Vedúci krúžku 

Angličtina hrou   Mgr. Ingrid Masicová 

Bedminton     Mgr. Anna Kostárová 

Bedminton    Mgr. Tatiana Vavreková 

Bystré hlavičky   Mgr. Anna Kostárová 

Debatný krúžok v ANJ  Mgr. Jana Baranová 

DFS Prvosienka    PaedDr. Viera Remetová, Bc. Darina Kostárová 

Dievčenská hádzaná   p. Peter Lojdl 

Drevorezba    Mgr. Róbert Senčák  

Florbal     Mgr. Alena Geffertová 

Florbal     Mgr. Andrej Pečeňuk 

Francúzština hrou   Mgr. Anna Fabianová 

Hravá flauta    Mgr. Alena Matiašová 

Hry a hlavolamy   Mgr. Darina Marcinčová 

Chemický krúžok   RNDr. Dana Ellerová 

Loptové hry    Mgr. Zoran Kollárovič 

Malý kuchárik    Mgr. Ľubica Sabolová 

Malý kuchárik    PaedDr. Jana Paľuvová 

Máme radi volejbal   Mgr. Alena Zavacká 

Matematika nás baví   PaedDr. Ľudmila Glittová 

Moderná gymnastika   Bc.Stanislava Bajusová 

Moderný tanec   Stella Bajusová 

Multimediálny krúžok  Ing. Mária Onuščáková 

Nemčina pre začiatočníkov  Mgr. Oľga Lišivková 

Počítač hravo    Mgr. Marek Petnuch 
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Počítač nielen na hranie  Mgr. Jana Varcholová 

Pohybové hry    Mgr. Alena Geffertová 

Príprava na PP z MAT   PaedDr. Viera Remetová 

Príprava na PP z MAT   Mgr. Alena Zavacká 

S francúzštinou hravo   Mgr. Silvia Novotná 

Stolnotenisový krúžok  Mgr. Róbert Senčák 

Stolnotenisový krúžok  Mgr. Róbert Senčák 

Stolnotenisový krúžok  Mgr. Marek Petnuch 

Strelecký krúžok   Mgr. Ľudmila Frančáková 

Šikovné ruky    PaedDr. Jana Paľuvová 

Športové hry    Mgr. Sergej Kravec 

Trápime sa a matematikou  Mgr. Alena Zavacká 

Tvorivá dielnička   PaedDr. Gabriela Voľanská 

Učíme sa hravo   Mgr. Ingrid Masicová 

Vytvárame projekty   Mgr.E rika Baldovičová 

Výtvarný krúžok   Mgr. Ľudmila Kurimská 

Z každého rožka troška  PaedDr. Milana Žáková 

 

        V rámci CVČ pracoval aj Detský folklórny súbor Prvosienka, ktorý navštevovalo 34 

detí. Tento súbor pracoval pod tanečným vedením Bc. D. Kostárovej a hudobným 

doprovodom  PaedDr. V. Remetovej.  Zúčastnili sa týchto vystúpení: 

1.  Školský ples 

2. Deň matiek v športovej hale, ktorý sa konal pod záštitou primátora mesta. 

3. Vystúpenie pre rodičov v MŠ na Komenského  

4. 40. výročie založenia školy 

5. Únia žien  

Počas letných prázdnin bol zorganizovaný denný letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 30 detí 

od 1. po 8. ročník z našej aj iných škôl. Vedúci tábora z radov našich pedagógov pripravili pre 

účastníkov pestrý program, v rámci ktorého deti navštívili drevené kostolíky v okolí 

Bardejova, kúpalisko, absolvovali vychádzky do prírody, tvorivé workshopy, deň 

s angličtinou, športové a zábavné hry. 

 

Výchovné poradenstvo 

 
     V priebehu školského roku 2017/2018 výchovná poradkyňa plnila úlohy stanovené v pláne 

práce a riadila sa harmonogramom prijímacieho pokračovania zverejneného na stránkach ŠVS 

v Michalovciach. Plán práce bol podľa potreby aktualizovaný. Svoju prácu orientovala  na:  

- poskytovanie konzultácií rodičom, učiteľom a žiakom v oblastiach profesijnej orientácie a 

porúch správania 

- individuálne aj skupinové rozhovory s problémovými žiakmi 

- vedenie evidencie VP 

- získavanie informačných materiálov o jednotlivých SŠ  

- vedenie záznamov o profesijnom vývine žiakov  9. ročníka a 8. ročníka 

- organizovanie exkurzií do SŠ  
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     Na začiatku školského roka VP zaviedla evidenciu a spolupracovala s vedením školy 

a špeciálnym pedagógom pri vypracovaní podkladov na vypĺňanie výkazov.  V septembri sa 

zúčastnila  triednych rodičovských združení vo všetkých triedach 9.ročníka a zorganizovala 

v spolupráci s CPPPaP adaptačné aktivity  pre žiakov 1. a 5. ročníka.  V októbri žiaci 9. 

ročníka absolvovali individuálne pohovory s psychológom a kariérnym poradcom   v rámci 

vyhodnotenia testovania súvisiaceho s kariérnym poradenstvom a VP  sa zúčastnila porady, 

ktorú organizovala CPPPaP.  V čase od  októbra do februára  zorganizovala pre žiakov  

9. ročníka exkurzie  do všetkých stredných škôl v Bardejove . V novembri VP koordinovala 

 T5-2017  a pripravila databázu žiakov pre T9-2018. V januári a februári svoju činnosť 

orientovala na prípravu prihlášok na SŠ, ktoré vyžadujú overenie talentu. 

     V marci VP koordinovala T9-2018 a zúčastnila sa pracovnej porady v Prešove  venovanej 

trhu práce.  V apríli vo  všetkých triedach  8. ročníka  previedla inštruktáž k prijímaciemu 

konaniu a máji žiaci 8. ročníka absolvovali aktivitu „Typy osobností a typy povolaní“.  

Hlavná činnosť VP v druhom polroku však bola orientovaná na prácu s prihláškami, 

zápisnými lístkami, sledovanie umiestnenia žiakov 9. ročníka a spracovanie databázy žiakov 

8. ročníka pre potreby výpočtového strediska v Michalovciach. Pri tejto práci využívala 

program „Proforient“. 

      Počas celého obdobia VP spolupracovala s riaditeľstvom školy, so školským špeciálnym 

pedagógom a psychológmi, s CPPPaP a triednymi učiteľmi.  

 

 

Škola podporujúca zdravie 

 

 

      V tomto školskom roku sa činnosť Zdravej školy realizovala podľa vypracovaného plánu 

práce. Prostredníctvom zdravej školy chceme: 

-Posilniť výchovu žiakov k správnemu životnému štýlu. 

-Zamerať sa na zdravú výživu, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti -

označovania potravín. 

-Zapájať žiakov do pohybových aktivít. 

-Budovať dobré medziľudské vzťahy v učiteľskom, žiackom kolektíve a rodičmi. 

      Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne 

na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia. 

V tomto školskom roku sme svoju činnosť realizovali nasledovne: 

September 

- „Svetový deň mlieka“ –  týždeň mlieka  

- výstavka žiackych prác  vo vestibule školy 

- Európsky týždeň športu v rámci 40.  výročia školy 

- celoslovenská zbierka -  „Biela pastelka“ 

Október 

- besedy  zamerané na zdravú výživu 

- v školskej jedálni sa podávali jedlá podľa  nových stravovacích noriem 

- výstavka ovocia, zeleniny v školskej jedálni 

- „Mesiac úcty k starším“- stretnutie 

November 

- dentálna hygiena – p. Ratvajová  7. roč. 

- telefónne čísla – lekárnička prvej pomoci 
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December 

- návšteva zimného štadióna, sánkovačka, korčuľovanie 

Január 

               -      príprava bylinkových čajov a ochutnávka 

- výstava žiackych prác s touto tematikou vo vestibule školy 

Február 

- rozhlasová relácia -„ Ako predchádzať vírusovým ochoreniam a chrípke“ 

 

Marec    

- „Svetový deň vody“  – rozhlasová relácia 

Apríl 

- týždeň aktivít o zdravom životnom štýle 

- „Svetový deň zdravia“ 

- verejná zbierka na „Deň narcisov“ – ďakovný list 

Máj a jún 

-  školy v prírode,  výlety, správanie sa v prírode 

    Počas celého školského roka prebiehal v ročníkoch 3. 4. a 6. projekt „ Viem, čo zjem“. 

Niektoré úlohy plnili aj žiaci 2. ročníka. Bol rozdelený do  dvoch etáp.  Povinné prednášky 

a aktivity v triedach. 

 

 

Primárna prevencia drogových závislostí 
 

      Koordinátorky PPDZ plnili úlohy, ktoré si vytýčili v pláne práce na začiatku školského 

roka. Plán bol podľa potreby aktualizovaný. 

Ich cieľom bolo:  

 dosiahnuť u žiakov pozitívnu zmenu postojov k vlastnému zdraviu a vychovávať ich    

k zdravému životnému štýlu,  

 usmerňovať správanie žiakov tak, aby vedeli aj pod tlakom vrstovníkov odolať 

ponúkanej droge alebo inému nebezpečnému správaniu, 

 zlepšiť komunikačné schopnosti žiakov, pretože nezvládnutá komunikácia vedie ku 

konfliktom, ktoré sú potencionálnou cestou smerom k závislostiam, 

  utvárať postoje a zručnosti, ktoré umožnia konštruktívne riešiť rôzne životné situácie 

(vedieť vyjadriť súhlas aj nesúhlas) 

 sprostredkovať informácie súvisiace so zdravím a činiteľmi zdravie ohrozujúcimi, 

 viesť žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času,  

 informovať žiakov, rodičov i učiteľov o alkohole, tabaku, drogách, drogových a iných 

závislostiach, 

  zvyšovať informovanosť o sociálno-patologických javoch 

  zvyšovať informovanosť o nebezpečenstve fašizmu.  

 

 Na 1. stupni sme si pripomenuli Deň zdravej výživy – ochutnávka  a výstavka ovocia 

a zeleniny, Týždeň mlieka – beseda, výstavka, Svetový deň chôdze. Na 2. stupni 9. októbra 

prostredníctvom plagátikov koordinátorka PPDZ spropagovala Svetový deň úsmevu  
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a pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali 

v novembri besedy a prevenčné aktivity s p. M. Kukulskou z CPPaP.  

    Koniec novembra sme už tradične venovali Európskemu týždňu boja proti drogám cez 

plagáty, rozhlasové vysielanie, ale aj vyučovacie a triednické hodiny (prezentácie, kvízy, 

besedy).  

    Tento rok bol boj proti drogám zameraný hlavne na problematiku legálnej drogy – 

alkoholu.  Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými 

tradíciami. Slovensko  nie je výnimkou. Dôvody sú jednoznačné. Je to predovšetkým základ 

našich tradícií a kolorit osláv. Alkohol sa stal akousi neodmysliteľnou súčasťou všetkých 

smútkov a radostí nášho národa – počnúc krstinami, svadbami, narodeninovými oslavami a 

končiac smrťou človeka. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že 

spôsobuje mnohé problémy -  zdravotné a sociálne. 

    Žiaci  na 1. stupni ZŠ vyjadrili svoj negatívny postoj k drogám vo výtvarnej podobe - 

kreslením plagátov. Cieľom tejto výtvarnej súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho 

protidrogového postoja; poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu 

návykovým látkam; obmedziť – zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa 

predišlo poškodeniam telesného a duševného zdravia. Tiež chceme poukázať na tvorivosť, 

vnímavosť žiakov ako sa pozerajú na súčasnú problematiku legálnych a nelegálnych drog. 

     Po prezentácii  o drogách a besede žiaci 3.a 4. ročníkov vytvorili veľmi pekné práce, tie 

najlepšie boli ocenené a vystavené na dlhej chodbe na 1. stupni. Ďalej to boli športové aktivity 

„Cvičíme pre zdravie“ – súťaž v preskoku cez švihadlo v rámci športových krúžkov a besedy 

„Čo sa sluší a čo nie“ s využitím knižnej publikácie Vieš sa správne správať? a „Tajomstvo 

dobrého slova“. 

   V nasledujúcich mesiacoch - význam telesného a duševného zdravia, význam pohybu, 

otužovanie, účelné využívanie voľného času, časový harmonogram dňa žiaka. V mesiaci máj  

- asertívne správanie na odmietnutie všetkého čo nám škodí. Žiaci sa oboznámili s učebnicou 

Nenič svoje múdre telo  a knihou Filipove dobrodružstvá – poukázali sme na škodlivé 

účinky fajčenia a iných drog. 

    Žiaci 7.A sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“, ktorú 

vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR. 

    Počas celého školského roka sme žiakov viedli k rozvoju komunikačných schopností  - 

vedieť vypočuť a pochopiť druhého, nebáť sa hovoriť o svojich problémoch. Vedieť kde 

hľadať  potrebnú pomoc. Linka detskej istoty 0820 112112. 

   V máji na hodinách OBN sme sa so žiakmi ôsmeho ročníka venovali téme škodlivosti 

fajčenia a pripomenuli význam 31. mája – Svetového dňa bez tabaku. Medzinárodný deň 

rodiny – na triednických hodinách si žiaci pripomenuli hodnotu rodiny formou besedy 

a výtvarných prác. 

    Knižnú publikáciu Nenič svoje múdre telo sme využívali na rôznych predmetoch 

v priebehu celého školského roka. 

    Na hodinách TSV a športových krúžkoch sa žiaci pod vedením vyučujúcich zapojili do 

aktivít v duchu hesla „Radšej športujeme ako drogujeme“. V júni sa uskutočnil 

bedmintonový turnaj na 1. stupni. Taktiež spolupracujeme s vedením žiackeho parlamentu 

počas celého školského roka a všetky podujatia sa konajú v duchu „Zober loptu a nie 

drogu“. 

„Tešíme sa na prázdniny“ – poučenie žiakov o bezpečnosti, o zdvorilom a slušnom správaní 

sa počas letných prázdnin. 

V závere chceme poďakovať všetkým vyučujúcim a vedeniu školy za spoluprácu. 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola zacielená na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov. Na hodinách 

náboženstva, etiky, biológie, ako aj ďalších predmetoch žiaci získavali poznatky o dospievaní,  

sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote. 

 Žiaci si osvojovali spoločensky žiaduce názory, aby vedeli správne hodnotiť vzťahy 

medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve ako aj v rodine. Vyučujúci sprostredkovali žiakom 

základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách v puberte, v týchto 

súvislostiach im boli poskytnuté primerané informácie o anatómii a fyziológii 

rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, ako aj proces rozmnožovania, 

vnútromaternicového vývinu plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu. Žiaci mali 

vysvetlený význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre 

optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti 

rodičov a detí. Ťažisko vyučovania výchovy k manželstvu a rodičovstvu bolo v predmetoch 

biológia, náboženská výchova, etická výchova ale aj občianska výchova. 

 Žiakom boli vysvetlené rozdiely medzi biologickou, psychickou a sociálnou zrelosťou. 

Žiaci deviateho ročníka sa učili o negatívnom dopade drog, alkoholu, fajčenia a nesprávnej 

výžive na život plodu. Žiaci boli poučení o AIDS a následkoch tejto choroby na život človeka. 

 Na predmetoch náboženská výchova a etická výchova sa žiaci 8. a 9. ročníka učili 

o zmyslu prvých priateľstiev a ich význame v živote dospievajúcich, o kultivovanom 

a kultúrnom dospievaní ako obrazu mravne zrelého človeka, o optimálnych podmienkach pre 

zdravé a šťastné rodičovstvo ako aj o zdravotných a sociálnych rizikách používania drog. 

Na predmete občianska výchova sa žiaci zaoberali negatívnym vplyvom drog na 

ľudský organizmus.  

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu vychádzala z potrieb dospievajúceho 

dievčaťa a chlapca v závislosti od ich veku. Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa 

dosiahli aplikáciou vhodných metód a foriem výchovnej práce. Efektívnosť výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu je podmienená  jej obsahom, cieľmi, rozmanitosťou a vhodnosťou 

aplikovaných metód a techník vo výchovnom procese. Všetky informácie, ktoré učiteľ 

žiakom sprostredkúva zodpovedajú súčasnej úrovni vedeckého poznania a sú primerané veku 

z hľadiska biologického, psychického a sociálneho vývinu žiaka. Učiteľ odovzdáva žiakom 

nielen vedecké fakty a poznatky, ale predovšetkým formuje ich postoje a učí ich správaniu 

v reálnych životných situáciách aktuálnych i očakávaných.  

 

Environmentálna výchova  

 
      Medzi výchovy, ktoré sú prierezovými témami výchovno-vzdelávacieho procesu patrí aj  

environmentálna výchova, preto je  zapracovaná do tematických plánov jednotlivých 

vyučovacích  predmetov.  Mimo vyučovacích hodín je  vypracovaný  plánu, ktorým  sa často 

opierame o agentúru  Ministerstvom školstva „ Strom života“ a pravidelne každoročne sa 

zapájame do projektu Recyklohry.  Nakoľko dlhodobým  a celospoločenským cieľom je viesť  

žiakov  k šetreniu energiami,  zachovaniu čistej vody v prírode a hlavne k recyklácii  

a separácií odpadkov. Táto činnosť  totiž na Slovensku  veľmi zaostáva za číslami EÚ. Ďalej 

vedieme žiakov  k starostlivosti o zeleň v exteriéri aj interiéri  školy. 
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Plán činnosti vypracovaný koordinátormi pre environmentálnu  výchovu sme plnili 

priebežne a aktivity  boli  zapracované do mesačných  plánov práce školy a zároveň ich 

plnenie prebiehalo na  vyučovacích hodinách ako prierezové témy. Na vyučovacích hodinách 

sme žiakov oboznamovali pomocou filmov, ale aj zážitkovou metódou,  dotykom živej 

a neživej prírody.  Využívali sme   prírodný  a odpadový  materiál  pri tematickej výzdobe 

tried, zapojili sme sa do literárnych a výtvarných súťaží s environmentálnou tematikou.        

V rámci projektu Recyklohry zbierame baterky, elektrický odpad a tonery. Zapájame sa do 

súťaži organizovanými „Stromom života“. 

Aktivity v jednotlivých mesiacoch: 

- koordinátori ENV sa zúčastnili pracovného seminára Stromu života  v Prešove , 

- zapojili sme sa do literárnej súťaže o vode – Voda pre život, život pre vodu  

- prváci chcú mať čistý vzduch – aktivita na kolobežkách – ako ekologický  spôsob  

dopravy k Európskemu dňu bez áut 

- navštívili sme akciu Noc Výskumníkov v Košiciach, kde si našiel každý žiak svoju 

záujmovú činnosť. 

- k Svetovému dňu zvierat  - výtvarná súťaž Kresli s nami zvieratko pre žiakov 1.-2.roč. 

-  pozorovali sme, proces života jablka 

-  Envitalent 1.- 6 kolo, v tejto súťaži Ema Čepigová získala titul Adept znalec  

- výtvarná súťaž Tajomstvo stromu pre žiakov 3.-4.roč. 

-  tvorenie vianočnej výzdoby z odpadového materiálu 

- Pomoc živočíchom – prikrmovanie vtáčikov v zime a pozorovanie  

- Envitalent výskumník v tejto súťaži získala Sarah Kristiana Klebanová získala 2. 

miesto v celoslovenskej súťaži. 

-  „Poznaj a chráň“ – beseda o chránených živočíchoch na území   SR, didaktické hry,  

pexesá  

-  tematické vyučovanie ku Dňu vody 

-  výtvarná súťaž – Každý deň je deň Zeme 

- Prváci sadili stromčeky, ktoré zabezpečila pani Sabolová 

- 3. 5. – Deň Slnka – Slnko ako  nevyhnutný zdroj energie pre život na Zemi –plagát – 

výtvarná súťaž pre 2.- 4.roč. – výstava prác 

 

Veľa aktivít z plánu práce sme zapracovali do Deň vyučovania v prírode 2018, ktorý je 

projektom Stromu života a hlavným zámerom je dostať deti  von z tried. Deti si pri tom  

budujú vzťah so svetom živej i neživej prírody a posilňujú svoj imunitný systém. Vo 

vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody a ich organizmus si oddýchne 

od lákadiel elektroniky, interaktívnej tabule a zviazaností lavíc. V tomto školskom roku sa do 

tejto kampane na Slovensku zapojilo 88 škôl s počtom detí 6 580  a medzi nimi je aj naša -  

Základná škola Komenského 23 v Bardejove. Každá trieda si zvolila vlastný rozvrh, počasie 

nám celkom prialo, a tak sa niektorí učili na školskom dvore alebo v priestoroch átria. Iní si 

urobili si vychádzku na Mihaľov, do Hertníka na  rybníky, ďalší  na Zborovský hrad. Na 

hrade práve prebieha rekonštrukcia, a tak sa zapojili aj do jeho opravy. Ďalšie triedy využili 

tento deň  na oboznámenie sa s históriou hradieb nášho mesta alebo navštívili Radnicu, 

Prírodopisné múzeum, Múzeum ikon v Bardejove a tiež Múzeum ľudovej architektúry 

v Bardejovských Kúpeľoch.  

Škola v tento deň zabezpečila  kyvadlovú dopravu medzi Bardejovom a časť žiakov 

odviezla do Malcova a časť žiakov do Bardejovských Kúpeľov. V Malcove sa žiaci učili 

v EKOCENTRE lesov SR. Pani Ing. Alena Hanková a pán Ing. Slavomír Hanko pomocou 

zážitkového učenia oboznámili žiakov so životom  lesných šeliem v okolí Bardejova. Prírodu 
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 spoznávali aj v Bardejovských Kúpeľoch na náučnom chodníku Čierna mláka, na ktorom ich 

sprevádzal pán Ján Viskup, tajomník SPZ Bardejov. 

Prírodu okolo nás je potrebné chrániť a zvlášť vodu, bez ktorej by nebol  život, preto žiaci 

navštívili aj úpravovňu vody, ktorá priteká do našich kohútikov a iní zase boli na exkurzii na 

čističke odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli, čo sa deje s vodou, 

ktorú použijeme a vypúšťame do kanálov.  

    Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa venovali našim 

žiakom, venovali im  svoj čas a podelili sa s nimi  o svoje skúsenosti. Zároveň ďakujeme 

učiteľom, vychovávateľom a vedeniu školy,  že  umožnilo takúto formu edukácie a budeme ju 

realizovať pravidelne, čím pomôžeme deťom zažívať šťastné detstvo.     
 

 

Finančná gramotnosť 
 

 
Ciele stanovené v pláne práce sme splnili. Prierezové témy finančnej gramotnosti 

máme zapracované v ŠkVP, aj v TVVP za jednotlivé predmety. 

Vyučujúci sa navzájom informovali o metodických materiáloch alebo využili 

možnosti internetu na získanie potrebných informácií. Tiež boli poskytnuté informácie 

o možnostiach vzdelávania sa v tejto oblasti. Dohodli sme sa na dôslednej realizácii 

prierezovej témy finančná gramotnosť na hodinách s dôrazom na logické myslenie 

a dôsledkami nesprávnych fin. rozhodnutí. 

Žiaci v deviatom ročníku vypracovali projekt: Moja vysnívaná práca. V rámci 

projektu pripravovali rodinný rozpočet,  skúšali plánovanie hospodárenia s peniazmi, 

diskutovali o zodpovednosti za finančné rozhodnutia, výhody a nevýhody pôžičiek a úverov, 

riziká a nebezpečenstvá s týmito rozhodnutiami spojené.  

Na vyučovacích hodinách MAT,  a INF boli so žiakmi riešené slovné úlohy, 

projektové úlohy, zamerané na hospodárenie s peniazmi, príjmy a výdavky v rodinnom 

rozpočte, sporenie, pôžičky, úvery, hypotekárne úvery,  výpočty s týmito službami spojené, 

rôzne poplatky bankových i nebankových inštitúcií. Aké sú nebezpečenstvá podvodu, 

krádeže. Ako riešiť reklamácie, ochrana spotrebiteľa, kolísanie ceny produktov v reálnom 

čase. 

V rámci projektu Čo viem o financiách bola vytvorená so žiakmi 8.A a 7.C nástenná 

tabuľa vo forme myšlienkovej mapy. 

Na hodinách INF ale aj doma mohli pokračovať vo vzdelávaní IT fitnes test 

a získavať tak prehľad v oblasti finančnej, a internetovej gramotnosti. 

V spolupráci s HA BJ sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili workshopu zameraného na 

zvyšovanie finančnej gramotnosti. 

     

 

     Žiacky parlament 

  
 V školskom roku 2017/2018 pracoval  žiacky parlament  v zložení: 

 Mgr. J. Baranová, Mgr. V. Vasilegová a žiaci z VIII.D. Celý školský rok sa aktivity niesli 

v duchu 40. výročia. 

September 2017: Pasovanie piatakov (22.9.2017) 
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Október 2017: Turnaj v prehadzovanej 5.ročník(27.10.2017) 

       Turnaj vo vybíjanej 7. roč.(20.10.2017) 

       Turnaj vo vybíjanej 6.roč.(25.10.2017) 

November 2017: Turnaj v prehadzovanej 6. roč. 

December 2017: Mikulášska čiapka (6.12.2017) 

          Mikulášsky volejbalový  turnaj 8.-9.r  (6.12.2017) 

        Vianočná burza (20.12.2017)- vyzbieralo sa 245 eur. Časť peňazí sa 

použila na zaplatenie autobusu na Literárnu exkurziu a zvyšok peňazí vedenie 

školy použilo na zakúpenie cien pre žiakov. 

Január 2018: Ples žiakov 8.-9. ročníka (26.1.2018) 

Február 2018: Valentínska pošta (14.2.2018) 

Jún 2018: Športová olympiáda 5.-6.ročníkov(1.6.2018) 

 

 Toto všetko sú pravidelné každoročné akcie, ktoré majú u žiakov úspech. V rámci 

osláv 40.výročia sme zaradili aj jednorazové akcie: 

  Teplákový deň- 13.10.2017 

  Rifľový deň-16.11.2017 

  Košeľový deň-16.3.2018 

  Bodkovaný deň-24.4.2018 

  Prúžkovaný deň-25.4.2018 

  Deň s tričkom logo školy-26.4.2018 

  Retro deň-7.5.2018 

         

 Chceme poďakovať triede VIII.D za pomoc pri organizovaní pasovania piatakov ako 

aj pri organizácii školského plesu. Zároveň patrí veľká vďaka aj vyučujúcim, ktorí pomáhali 

pri organizácii rôznych aktivít. 

 

 

 

J      ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLAZAPOJENÁ 
 

Projekt ZŠ Odborne 

 
      Projekt  ZŠ ODBORNE bol vytvorený na podporu profesijnej orientácie žiakov  základnej 

školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy 

zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami. Je zastrešený Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania a má zvýšiť polytechnické vzdelávanie na základných 

školách vytváraním dostatočným počtom praktických hodín a inovačným vzdelávaním 

v predmetoch technika, fyzika, biológia a chémia, tým sa predpokladá zvýšený záujem o tieto 

predmety a zabezpečia sa potreby našej spoločnosti. Absolventi škôl sa budú orientovať na 

technické profesie a po skončení  vzdelávania sa nepridajú k radom nezamestnaných, ale  sa 

plnohodnotne  uplatnia na trhu práce.  

V rámci tohto projektu ZŠ Komenského v Bardejove  bola vybratá ako jedna zo 49. pilotných 

škôl na Slovensku. Zapojením sa do tohto projektu škola získala zariadenie učební a veľmi 

veľa moderných interaktívnych učebných pomôcok /2 interaktívne tabule, keramickú tabuľu  

a dataprojektoru do dielne a 24 notebookov/.  
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Projekt elektronizácia vzdelávacieho Procesu- DIGIškola 

 
     Tomuto projektu predchádzali projekt  Škola na dotyk financovaný firmou SAMSUNG. 

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 

systému, vybavenie digitálnych tried, a  prispôsobenie digitálneho vzdelávacieho obsahu a e 

zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt realizuje MŠVVaŠ 

SR v spolupráci s MPC, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu 

OPIS modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov 

končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie. Prepojenie školského vzdelávania a domácej 

prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho 

vzdelávacieho obsahu a pripraviť tak žiakov na celoživotné vzdelávanie. 

V rámci tohto projektu sme získali Interaktívnu tabuľu, 20 tabletov a wifi zariadenie v sume 

12 000,-. Tablety sa majú využívať hlavne na merania a vzdelávanie mimo triedy a mimo 

školy na skúmanie rastlín živočíchov, orientáciu v prírode a vyhľadávanie populárnych 

cashešiek.  

 

 

Modernizácia školstva a implementácia informačných a komunikačných 

technológií do vzdelávania 

 
      Tento projekt je pokračovaním projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorým 

prešli 7 učitelia našej školy pre jednotlivé všeobecno-vzdelávacie predmety čím sa snažíme, 

aby vzdelávanie odrážalo spoločenské potreby a požiadavky trhu. Medzi hlavné ciele 

modernizácie patrí: 

 premena tradičného vzdelávania s dôrazom na encyklopedické znalosti 

a memorovanie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne 

učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov 

 zmena obsahu  

 zmena prípravy učiteľov  

 zmena metód výchovy  

 rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov 

 budovanie hardvérovej infraštruktúry 

 prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu 

  vybudovanie Centrálneho informačného portálu rezortu školstva iEDU  

 intenzívna digitalizácia učebného obsahu  

 z tohto projektu boli na školu dodané notebooky v hodnote 5000,-Eur 

Átriové ihrisko, ktoré je využívané na vyučovacích hodinách, pri aktivitách ŠKD, 

v mimoškolskej činnosti. 

Ihrisko pre všetkých – projekt podporený nadáciou Tesco (v sume 1300€) 

a zamestnaneckým grantom VÚB banky (v sume 1500€) na nákup cvičiacich prvkov na  

http://www.digitalnevzdelavanie.sk/o-projekte/modernizacia-skolstva
http://www.digitalnevzdelavanie.sk/o-projekte/modernizacia-skolstva
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detské ihrisko pred školou. Tento projekt podporila aj spoločnosť Bardterm sumou 900€. Toto 

ihrisko slúži nielen pre žiakov našej školy, ale pre všetkých obyvateľov sídliska. 

Strom života – dlhodobý projekt zameraný na ochranu životného prostredia. 

eTwinning- medzinárodný projekt zameraný na anglický jazyk (spolupracujúce školy 

Turecko, Poľsko) 

English One– medzinárodný projekt na podporu výučby anglického jazyka, do ktorého je 

zapojených 6 učiteľov na 1. stupni a 4 učitelia na 2. stupni. Projekt je zameraný na digitálny 

vzdelávací obsah a nové učebnice. 

Hravo ži zdravo – dlhodobý  projekt  pre piatakov zameraný na zdravý životný štýl. 

 

 

 OBČIANSKE ZDRUŽENIE Priatelia Základnej školy Komenského 23 

 
Činnosť občianskeho združenia sa v školskom roku 2017/18 niesla v znamení osláv 

40. výročia založenia školy. Pomáhalo pri príprave a realizácii projektov a podujatí, ktoré 

podporovali ich dôstojný priebeh. 

Medzi najdôležitejšie úlohy Združenia patrí získavanie finančných prostriedkov na 

realizáciu projektov školy. Medzi  tie dlhodobé patria aj detské ihriská a parky v okolí školy. 

Štatutárka združenia Mgr. Mária Peláková sa opäť zapojila do výziev rôznych nadácií, ktoré 

poskytovali granty na realizáciu projektov s týmto zameraním. Z troch podaných žiadostí bola 

úspešná jedna. Získali sme grant vo výške 3000 eur zo zamestnaneckého grantového 

programu nadácie  ČSOB  na zakúpenie ďalšej zostavy na detskom ihrisku. Projekt bol 

odporúčaný zamestnancom ČSOB p. Ing. Jaroslavom Tyššom. Zostava bola osadená a daná 

do prevádzky v mesiaci máj 2018.  

Súčasťou zostavy je kryté pieskovisko, lezecká stena, lanové rebríky, hojdačky, lano 

na šplhanie, dve vežičky premostené balančným  mostíkom.  Po okraji ihriska boli inštalované 

lavičky na sedenie, ktoré využívajú hlavne mamičky s malými deťmi. Pomohli sme vedeniu 

školy zrealizovať terénne úpravy na ihrisku. Na dorovnanie terénu bola navozená hlina a 

vysiata tráva. Pri týchto prácach nám pomáhali členky Únie žien Slovenska, ktoré aj vysadili 

okrasné rastliny v parku a okolí budovy školy. Do brigád sa zapojili aj naši žiaci, učitelia a 

ochotní rodičia. Vysadili sme vyše 120 okrasných kríkov a rastlín. V rámci výchovno-

vyučovacieho procesu tu realizujeme podujatia športového charakteru. Ihrisko slúži všetkým 

našim žiakom, navštevujú ho aj deti z patronátnej materskej školy, obyvatelia nášho sídliska -  

od malých detí,  po dôchodcov. Je využívané počas pracovného týždňa a rovnako intenzívne 

aj cez víkendy a v čase prázdnin, keď si tu aktívne krátia voľný čas. Mrzí nás však, že ho aj 

poškodzujú. Preto sme iniciovali aj výzvu vo vysielaní bardejovskej televízie na jeho ochranu. 

Informácie o podujatiach, na ktorých sa podieľa OZ boli prezentované 

na  internetových stránkach školy, mesta, vo vysielaní BTV  a v miestnej tlači.   

Okrem toho sa OZ podieľalo na financovaní už tradičného podujatia Cesta 

rozprávkovým lesom, školský karneval a iných podujatí v rámci osláv 40 výročia školy. 
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V októbri sme v rámci týždňa dobrovoľníctva v spolupráci s vedením školy, rodičmi, 

žiakmi a učiteľmi dokončili dopadové plochy okolo cvičiacich strojov, vysadili 40 kusov 

ďalších okrasných kríkov a rastlín. 

Za rok 2016 OZ zverejnilo špecifikáciu prijatých prostriedkov v Obchodnom vestníku, 

ktorú každoročne zverejňuje finančná správa.  

 

  

   AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v prezentovaní našej školy a šírení jej 

dobrého mena na verejnosti rôznymi formami. V prvom rade to boli vynikajúce výsledky 

našich žiakov na súťažiach, projektoch  a podujatiach okresného, krajského celoslovenského 

aj medzinárodného charakteru ( Viď. výsledky uvedené nižšie a v tabuľkovej časti a prílohe.) 

 

Úspechy, ktoré žiaci pod vedením svojich pedagógov dosiahli, boli priebežne zverejňované v 

okresnej (Bardejovské novosti, Ahoj Bardejov, ) aj krajskej tlači (Korzár). 

Mnoho článkov bolo uverejnených v internetových novinách Ahoj Bardejov, Online -  

Bardejov, na stránke Mesta Bardejov. Ďalšie príspevky boli odvysielané vo vysielaní 

Bardejovskej televízie ( Rozprávkový les, beseda so spisovateľkou G. Futovou, Záhady 3. 

poschodia, Detské ihrisko, Akadémia k 40. výročiu školy, Retro výstava). 

Naši žiaci účinkovali na rôznych kultúrnych podujatiach v rámci mesta (hlavne DSF 

súbor Prvosienka), v centrách pre seniorov, na slávnostných schôdzach ZO Únie žien 

Slovenska, oslavách Matice slovenskej, materských školách. 

Veľmi dobrou reprezentáciou je aj webová stránka našej školy, ktorá aktuálne 

odzrkadľuje všetko dianie na škole. (správca Mgr. Ľ. Kuča) a FB stránka školy. K propagácii 

školy vo výraznej miere prispieva aj školský časopis Amosáčik, ktorý pravidelne so svojimi 

žiakmi pripravuje Mgr. Mária Ovšonková. 

CV tomto školskom roku začala svoje vysielanie aj školská televízia, ktorá pripravila pod 

vedením Mgr. M. Pelákovej a Mgr. Ľ.Kuču  2 relácie. 

Významnou udalosťou prezentácie školy na verejnosti bola akadémia k 40. výročiu 

založenia školy, ktorá prezentovala skvelé výsledky práce školy aj bohatú záujmovo-

umeleckú činnosť. V bohatom programe účinkovali pedagógovia a žiaci. Celý školský rok sa 

niesol v znamení osláv tohto významného výročia. Medzi najvydarenejšie z množstva 

podujatí, ktoré boli v škole organizované a ktoré boli propagované aj na verejnosti sa radia: 

Stretnutie po rokoch – stretnutie s bývalými zamestnancami školy, Retro deň spojený 

s výstavou dobových predmetov a fotografií z histórie školy, deň tradičných remesiel – 

kreatívne workshopy, žiacky ples, jesenná, vianočná a jarná výstava a mnoho ďalších 

kultúrnych a športových podujatí. 

 

Súťaže organizované SAŠŠ 

ATLETIKA ŽIAČOK ZŠ  

- 1. miesto okresné a krajské kolo 

- 2. miesto celoštátne kolo /Hersteková Katarína, Jana Kníšová, Kažimírová 

Viktória, Laktičová Dominika, Lojdlová Miriam, Mihňaková Bibiana, Ratvajská 

Slávka, Stojáková Soňa, Vaneková Tereza, Voľanská Sofia/ 
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ATLETIKA ŽIAKOV ZŠ 

- 1. miesto okresné a 2. miesto krajské kolo 

- Patrik Jackanin - 1. miesto M-kraja a 5. miesto na M-SR 

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAKOV ZŠ 

- 2. miesto okresné kolo, 2. miesto Oliver Olejár, 

 

CEZPOĽNÝ BEH ŽIAČOK ZŠ 

- 4. miesto okresné kolo 

 

BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ 

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

 

BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ 

- 2. miesto okresné kolo 

 

BEDMINTON ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ 

-  2. miesto obaja okresné kolo 

 

FLORBAL ŽIAČOK ZŠ 

- 1. miesto okresné kolo, 4. miesto krajské kolo 

FLORBAL ŽIAKOV ZŠ 

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

 

HÁDZANÁ ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ 

- 3. miesto obaja okresné kolo 

 

STOLNÝ TENIS ŽIAKOV ZŠ 

- 4. miesto okresné kolo 

 

STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ 

- 2. miesto okresné kolo 

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ 

- 1. miesto okresné kolo, 7. miesto krajské kolo 

 

VOLEJBAL ŽIAKOV ZŠ 

- 3. miesto okresné kolo 

 

VYBÍJANÁ ŽIAČOK ZŠ 

- 4. miesto okresné kolo 

 

STREETBAL ZŠ 

- 1. miesto okresné kolo 

 

Hľadáme nových olympionikov 2017 - žiakov ZŠ 

- Šima Samuel - 1. miesto krajské kolo /1000m/ a postup na celoštátne kolo/ 

september/ 

- Tokarčík Michal - 1. miesto /60m/ krajské kolo  
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- Dzubák Matej - 2. miesto /60m/ krajské kolo  

 

Hľadáme nových olympionikov 2017 - žiačok ZŠ 

- Voľanská Sofia - 1. miesto /60m/ krajské kolo 

- Kníšová Jana – 2. miesto /60m/krajské kolo 

- Bodíková Ema- 4. miesto /600m/ krajské kolo  

 

DETSKÁ PTS 

- 1. miesto krajské kolo postup na celoštátne Šamorín túto sobotu 

 

Majstrovstvá SR staršieho žiactva Nové Zámky /16. - 17. 09. 2017/ 

 -      1. miesto - Vanek Miroslav 

 -      2. miesto - Brehuvová Erika  

 

M -  Vs AZ družstiev  

-   6 x 1. miesto (najml. žiaci, ml. žiaci, st. žiaci, dorastenci, najml. žiačky, st.      

žiačky) 

-   2 x 2. miesto (ml. žiačky, dorastenky) 

 

M – SR družstiev  

–     3. miesto – dorastenci ( Bratislava),  

-  4. miesto - žiaci, 5. miesto – žiačky (Dubnica nad/Váhom) 

 

M -  Vs AZ  v cezpoľnom behu  

 -      2. miesto (Samuel Gajdoš, najmladší žiaci) 

 -      2. miesto (Ján Vrabec, žiaci) 

 

HM - VsAZ –                16 x 1. miesto,  

                                       8 x 2. miesto,  

                                      10 x 3. miesto 

HM- SR Bratislava /február/ 

 2x 2. miesto /diaľka, 150m/- Tokarčík Michal 

 2. miesto /60m prek./ - Šima Samuel 

 2. miesto /výška/ - Vaneková Terézia 

 2.miesto /4x200m/ - Šima, Tokarčík, Dzubák, Chovanec 

 4. miesto /60m prek./- Gut Richard 

 4. miesto /60m prek./- Dzubák Matej 

 

Halová detská atletika 

- 1. miesto krajské kolo  

- 5. miesto celoštátne kolo 

 

Bavme deti športom 

 5. miesto na celoštátnom kole 
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M  PRIESTOROVÉ A MTZ ŠKOLY 

 
 

 Škola bola naprojektovaná a postavená ako 22 - triedna, dnes po rôznych úpravách 

a presunoch evidujeme 40 bežných tried. Okrem nich má 3 odborné učebne, 4 učebne 

informatiky, 2 multimediálne učebne, dielňu s náraďovňou, cvičnú kuchynku, 2 telocvične, 

posilňovňu, náraďovne, veľký športový areál, ovocný sad, 1 skleník, átriová ihrisko, veľké 

ihrisko pred školou, multifunkčné ihrisko a okrasné parčíky pri vstupe do školy. 

Aj keď je celý areál školy veľký, pri uvedenom počte tried a žiakov trpí škola nedostatkom 

voľných priestorov. Z toho dôvodu sme k 3. júnu 2016 ukončili nájomnú zmluvu so zubnou 

ambulanciou. V týchto priestoroch sme plánovali v budúcom školskom roku zriadiť knižnicu 

s čitárňou, na ktorú už bol vypracovaný a podaný projekt na MŠ SR. Keďže projekt bol 

neúspešný, tak sme dané priestory na vlastné náklady zrekonštruovali a následne upravili tak, 

aby mohli slúžiť na prácu asistentov učiteľa. 

 Pri pravidelnej úprave rozpočtu školy, pre našu školu ako vždy krátením, boli 

v priebehu školského roka, finančné prostriedky čerpané  na odstránenie havarijných stavov 

na majetku mesta. 

 

- prerezávka drevín, výrub drevín , ktoré boli v zlom zdravotnom stave 

-výmena klasických drevených tabúľ za interaktívne v 6 triedach 

- kompletná výmena elektroinštalácie, UTP siete a bezpečnostná kamerový systém v prvom   

átriu na prvom stupni 

-inštalácia stropných svietidiel a sadrokartónových stropov v školskej kuchyni (z prostriedkov 

zriaďovateľa) 

- kompletná výmena podlahy a rekonštrukcia učebne fyziky 

- kompletná výmena podlahy a rekonštrukcia 1B triedy 

- odstránenie a oprava havarijného stavu vodovodného potrubia a odpadu v školskej kuchyni 

-úprava tried – lepenie podláh PVC, maľovanie,  

- stavebné a maliarske práce 

- výmena ventilov na ďalších 36 radiátoroch a vykurovacích stúpačkách na škole 

-údržba vzduchotechniky 

-úprava školského dvora pred budovou školy 

-doplnenie inventáru školy nábytkom 

-doplnenie výpočtovej techniky /projektory, notebooky, fotoaparáty, rádiomagnetofóny,  

  interaktívne tabule/ 

- učebné pomôcky pre rôzne kabinety 

 

     Pre rozvoj MTZ školy investičné prostriedky v tomto roku neboli schválené. 

     Zvyšovanie cien za teplo, TÚV, vodného, stočného, zrážkovej vody, elektriny, plynu ako 

aj iné poplatky, veľká spotreba papiera a tonerov na presvecovanie  učebných textov z dôvodu 

chýbajúcich učebníc spôsobujú obrovské problémy pri hospodárení. 

Značné finančné prostriedky investujeme do rekonštrukcie a opráv elektroinštalácie a kúrenia, 

ktoré sú v havarijnom stave a hrozí nebezpečenstvo požiaru a vytopenie školských priestorov. 
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N FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE  

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

1. Rozpočet školy za šk. rok 2017/2018 v eurách: 
  

 Prenesené kompetencie /dotácie zo štátneho rozpočtu/ 

 

600 Bežné výdavky                                                 1 535 970 

z toho: 610+620 Mzdy a odvody                                               1 329 603 

 630 Tovary a služby        206 367 

  

 Originálne kompetencie – ŠKD 

 

 600 Bežné výdavky                                                    115 052 

     z toho 610+620   Mzdy a odvody       112 480 

 630 Tovary a služby           2 572 

 

 Originálne kompetencie – ŠJ 

  

 600 Bežné výdavky                                                  107 620 

z toho 610+620 Mzdy a odvody       84 580 

 630 Tovary a služby       23 040 

 

Originálne kompetencie – CVČ pri ZŠ       32 291 

  CVČ od iných obcí        2 118 

 

Dotácia na údržbu – Mesto Bardejov      20 000 

 

Dotácia Projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ      23 666 

              Spolufinancovanie Projektu – Mesto Bardejov        1 557 

     

1. Príspevky pre asistentov učiteľov 

 Mzdy a odvody                                                                              36 704 

 

2. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  18 680 

 

3. Dotácia na učebnice AJ       278 

 

4. Dotácia na školu v prírode  11 520 

 

5. Dotácia na lyžiarsky výcvik  13 950 

 

6. Mimoriadne výsledky žiakov  2 400 

 

7. Dotácia na SZP  2 800 

 

8. Odchodné   1 169 
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9. Finančné príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi  3 596 

 Stravné   3 131 

 Učebné pomôcky     465 

 

10. Cestovné žiakov – dotácia od štátu                                     13 762 

 

11. Rodičovské príspevky   /ZRŠ/  7 925 

 

 

 O    VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KONCEPČNÉHO 

ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
1. Naplnenosť školy – Vďaka dlhodobo vynikajúcim výsledkom žiakov a kvalitnej  

i obetavej práci zamestnancov školy nemáme problém s naplnenosťou a záujmom 

o štúdium na našej škole. Aj keď naším najväčším strašiakom je nepriaznivý  

demograficky  vývoj a nezrealizovaná výmena okien a zateplenie budovy, škola je vo 

verejnosti vnímaná pozitívne. 

2. Zápis do 1. ročníka – úloha splnená. 

3. Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka, kvôli odchodu najlepších žiakov ôsmeho 

ročníka na bilingválne gymnázia – výsledky v oboch predmetoch sú tesne pod 

celoslovenským priemerom – úloha nesplnená. 

4. MTZ školy – v dôsledku nedostatočného poskytovania finančných prostriedkov sa 

zámery nedarí plniť. Neschválené prostriedky na investície sa už začínajú prejavovať, 

nedá sa všetko pokryť z rozpočtu školy. Zámer školy nesplnený. 

5. Prijatie žiakov 9. ročníka na gymnázia a SOŠ podľa predstáv. Zámer školy v tejto 

oblasti splnený. 

6. Dlhodobý zámer školy pri rekonštrukcií športového areálu sa nám nedarí naplniť. 

Podmienky na vyučovanie športovej prípravy sú nevyhovujúce, aj napriek tomu 

budeme naďalej pokračovať v orientácii školy k zdravému vývoju mladého 

organizmu prostredníctvom športu v rámci športových tried, ale aj v mimoškolských 

aktivitách. 

7. Najväčším nedostatkom je nezrealizovaný projekt výmeny okien a zateplenia budovy. 

 

P     OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY 

A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 
 

Okrem veľmi dobrých výsledkov vo výchovno-vyučovacom procese, umiestnení na 

súťažiach, dobrej spolupráce s rodičmi, čoho odrazom je aj záujem z ich strany pri 

prihlasovaní svojho dieťaťa do našej  školy dosahuje škola dobré výsledky aj v iných 

oblastiach svojej činnosti. 

    Každým rokom aj pri nedostatku finančných prostriedkov doplňujeme  jednotlivé 

kabinety učebnými pomôckami, najvýraznejšie z oblasti informatiky. Neustále 

vylepšujeme interiér školy /dlažba, nábytok/, príkladná je starostlivosť aj o exteriér školy. 

      Veľmi aktívne sa škola zapája do mimoškolskej činnosti zapájaním sa do rôznych 

súťaží, v ktorých sme dosiahli či už v obvodových, krajských a celoslovenských kolách 

výborné až vynikajúce výsledky, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti správy.   
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Nevyhovujúce sú podmienky /nevhodná škvarová dráha, jednotlivé sektory 

a doskočiská/pre vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy žiakov.  

V položke 630 – Tovary a služby boli finančné prostriedky  čerpané hlavne na teplo 

a TÚV, havarijné stavy, opravy a údržbu školy. 

 

 

 

 

R ZÁVER 
 

Vážené pani kolegyne, kolegovia, 

 

Predložená správa je pedagogický dokument, kde odrazovým mostíkom pre jej napísanie 

boli dosiahnuté výsledky, skúsenosti a ponaučenia. Z nich čerpáme vlastné prognózy, 

predpoklady a možnosti ako ďalej, aby sa splnili naše túžby, plány a ciele. 

     Za nami je jubilejný rok, kde si naša škola pripomenula  štyridsať rokov svojej 

existencie. Rok zodpovednej a poctivej práce, ktorá priniesla veľa pozitívnych výsledkov, 

načo môžeme byť právom hrdí.  

Som veľmi rád, že sa vám dnes, kedy hodnotíme svoju ročnú prácu, môžem poďakovať za 

vynaložené úsilie a kreativitu, za úspechy, ktoré dosiahli naši žiaci. Poďakovanie za 

pomoc a podporu  patrí aj zriaďovateľovi – Mestu Bardejov, Rade školy, Rodičovskej 

rade, sponzorom a všetkým ostatným rodičom, priateľom  a podporovateľom našej školy. 

Som presvedčený, že tento kolektív zamestnancov je schopný obhájiť svoje pozície na 

konkurenčnom boji ZŠ. 

          Aby sme dosiahli stanovené ciele, musíme vytvárať ovzdušie tvorivej, pokojnej 

atmosféry na pracovisku, pretože len dobré vzťahy medzi ľuďmi dávajú životu zmysel 

a hodnotu. 

 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Ján Mika 

    riaditeľ školy 


