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Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 
 

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

za školský rok 2012/2013 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach je spracovaná v zmysle zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov a vyhlášky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy a školských zariadení.  
 

Ako podklady k vypracovaniu správy boli pouţité: 

- vzdelávací program školy 

- ročný plán práce školy na školský rok 2012/13 

- hodnotiace správy metodických zdruţení a predmetových komisií o činnosti a výsledkoch za školský rok 2012/13 

- zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady, ďalších poradných orgánov a rodičovskej organizácie  

- výsledky hospitácií a kontrol vedúcich zamestnancov 

- závery pozorovaní vedúcich zamestnancov a ich rozhovorov so zamestnancami 
 

Telefón :        053 4495454  fax : 053 4495444 e-mail :         zakladnaskola@pobox.sk  

Mobil:            0911 311 571 

Webová stránka školy :   www.zskomspv.edupage.org     

Školská jedáleň - telefón:  053 4495541   

Školský klub detí - mobil:  0948 271435 

Centrum voľného času (Školské stredisko záujmovej činnosti) - škola: 053 4495454 
 

Okres :      Spišská Nová Ves    Školský úrad:            Spišské Vlachy 
 

Zriaďovateľ: Mesto Spišské Vlachy 
 

Vedúci zamestnanci školy: Ing. Pavol Gubka, riaditeľ 

    Mgr. Helena Šofranková, zástupkyňa riaditeľa     

    PaedDr. Emília Čurillová, zástupkyňa riaditeľa, špeciálny pedagóg 

Mgr. Mária Chudíková, poverená vedením školského klubu detí 

Jana Kántorová, vedúca školskej jedálne 
 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 
 

Rada školy: je vytvorená v súlade so zákonom 596/2002 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, má 11 

členov. Predsedkyňou rady školy je PaedDr. Slávka Kubašková.  
 

Rodičovská organizácia: Rodičovské združenie ROSA, ktorého výkonný orgán Rada triednych dôverníkov vytvorený 

z triednych dôverníkov (jeden aţ dvaja rodičia z kaţdej triedy) sa schádzal pravidelne kaţdý mesiac, spoluorganizoval 

niekoľko väčších podujatí (Mikuláš, fašiangový ples, country zábava, Deň detí...), rodičia sa sporadicky zúčastňujú škol-

ských výletov. Významne podporoval záujmovú činnosť ţiakov – úhrada cestovného a občerstvenia na ţiackych poduja-

tiach a súťaţiach, vecné ceny pri súťaţiach a na záver školského roku atď. (za uplynulý školský rok v celkovej sume 

3.264,80 €).   

Predsedkyňou Rodičovského zdruţenia ROSA bola v školskom roku  2012/13 Slávka Schwarczová.   

Ďalšie poradné orgány školy: škola nemá ţiadny iný poradný orgán mimo vlastnej organizačnej štruktúry (vlastnými 

poradnými orgánmi sú pedagogická rada a metodické (a predmetové) zdruţenia a komisie).  
 

1. Výchova a vzdelávanie 
 

Štatistické údaje o základnej škole za školský rok 2012/2013 (údaje k 31.8.2013)  

 počet všetkých tried ZŠ spolu:     21  z toho  v 0. roč.:     1 

v 1. – 4. roč. :          6  

              v 5. – 9. roč. :           13 

        v špec.triedach 5.-9.     1  

 počet všetkých ţiakov ZŠ spolu:   409  z toho  v 0.ročníku:     9   

        v 1. – 4. roč. :  120          

        v 5. – 9. roč. :               268 

        v špec.triedach 5-9   12  

 počet ţiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených do beţných tried:   26 

 počet ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (podľa viacerých kritérií):  117 
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Štatistické údaje o školských zariadeniach pri škole 

 školský klub detí 

 počet oddelení :                     3   v nich počet ţiakov :     68 

 centrum voľného času (v organizačnej štruktúre školy)   

 počet záujmových útvarov:   20    v nich počet členov :   157  

 týţdenný počet hodín záujmového vzdelávania:   24 

 školská jedáleň (údaje za školský rok) 

 počet vydaných obedov pre celkom:                             43.847 

   z toho suché                 3.385   

 počet stravných dní:        188 

 priemer vydaných obedov na stravný deň:      233 

 počet vydaných porcií mlieka (mliečna desiata)  1.096 

 

Hodnotenie výchovy a vzdelávania 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :   70.207   priemer na ţiaka :   171,65  

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok :    25.953   priemer na ţiaka :             63,45  

 počet zníţených známok zo správania :  2. stupňa :  16   3. stupňa : 8        4. stupňa : 0 

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :          14         pokarhaní triednym učiteľom 18 

 počet pochvál riaditeľom školy :              20   pochvál triednym učiteľom    27         

 počet prospievajúcich ţiakov spolu :                      318   neprospievajúcich spolu :         59 

 počet nehodnotených ţiakov spolu :                         32 

 počet ţiakov 5. – 9. roč., ktorí prospeli s vyznamenaním :    71     

 počet ţiakov, ktorí robili opravnú skúšku :      43  

 počet ţiakov opakujúcich ročník:        28 

 

Takmer všetci neprospievajúci ţiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a  z nich značná časť pochádzajúca 

z marginalizovanej rómskej komunity. Veľkým problémom v tejto skupine je všeobecný nezáujem o vzdelávanie  zo strany 

ţiakov aj ich rodičov, ktorý sa  prejavuje aj neuváţenými migráciami v priebehu školského roka, vycestovaním celých 

rodín do zahraničia a podobne. Rovnako sa vyskytuje benevolentný prístup rodičov k skorému tehotenstvu svojich školo-

povinných dcér. 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy (k 30.6.2013) 

 V školskom roku ukončilo vzdelávanie na základnej škole a bolo rozmiestňovaných 57 ţiakov 

 počet ţiakov 9. ročníka :      36    z toho dievčat  17  

 9.rok školskej dochádzky     32   14 

 10.rok školskej dochádzky       4     3 

 počet ţiakov končiacich ZŠ v niţších ročníkoch :    17    z toho dievčat    9   

 9.rok školskej dochádzky       6     5 

 10.rok školskej dochádzky     11     4 

 počet končiacich ţiakov špeciálnych tried   4    z toho dievčat    1   

 9.rok školskej dochádzky     1     0 

 10.rok školskej dochádzky     3     1 

    
Z toho 

 do škôl       53    z toho dievčat 29 

 gymnáziá          9         7    

 SOŠ lesnícka Prešov                                          1                                  0 

 Hotelová akadémia Spišská Nová Ves     1     1 
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 SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves     1     1 

 SOŠ pôšt a telekomunikácií Košice     3     2 

 Súkromná SOŠ Krompachy      2     1 

 SOŠ Spišská Nová Ves, Markušovská cesta     2     1 

 Technická akadémia Spišská Nová Ves     8     0 

 SOŠ drevárska Spišská Nová Ves      2     2 

 SOŠ Bijacovce      20   11 

 SOŠ Dobšiná        1     1 

 SPŠ Košice        1     1 

 SPŠ stavebná a geodetická Košice      1     1 

 SŠ – OU SNV        1     1 

Podľa odborov 

 študijné (maturitné) odbory    28   18 

 3-ročné učebné odbory       5     3 

 2-ročné učebné odpory     20     8 

 nie do škôl          4     4   

 

Nezávislé testovanie vedomostí žiakov 
 Preverovanie vedomostí ţiakov deviateho ročníka TESTOVANIE 9  je  organickou súčasťou prijímacieho pokra-

čovania na stredné  školy. V rámci prípravy naň ţiaci 9.ročníka absolvovali testovanie KOMPARO 9. Výsledky 

v nasledujúcej tabuľke: 

                Predmet  

Štatist.j. 

KOMPARO 9 TESTOVANIE 9 

Slovenský jazyk Matematika Slovenský jazyk Matematika 

SR – 9.ročník 54,8%  50,5%  67,51% 60,07% 

Škola – 9.ročník 56,0%  50,8%  68,35% 60,88% 

9.A 55,5% 53,5% - - 

9.B 56,5% 47,7% - - 

 
V 5. ročníku sa uskutočnilo  PILOTNÉ TESTOVANIE 5 – sumárne výsledky sú neverejné, len pre NÚCEM ako 

podklad pre budúce celoplošné TESTOVANIE 5. O vlastných individuálnych výsledkoch boli informovaní priamo zúčast-

není ţiaci.   

Medzinárodné testovanie ţiakov 4.ročníka vybraných škôl 

TIMS – testovanie z prírodovedy a matematiky 

PIRLSS – test na zisťovanie čitateľskej gramotnosti  

Výsledky testovaní sú neverejné – podklad pre zovšeobecňujúce závery organizátora.  

 

Prehľad o vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach 
 Úspech zaznamenalo druţstvo basketbalistiek – 1.m. v okresnom kole, účasť na krajskom kole. Druţstvo ţiačok 

na dekanátnom kole biblickej olympiády obsadilo 2.miesto. V regionálnom kole recitačnej súťaţe „A Slovo bolo u Boha“ 

obsadil ţiak 1.miesto. V okresných majstrovstvách v stolnom tenise kategória ţiačok obsadilo druţstvo 2. miesto a ţiačka 

je majsterkou Spiša. Ďalšie informácie sú v samostatnej prílohe.  

 

Uplatňované učebné plány: 

 1.stupeň, 1. aţ  4. ročník – podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu 

 2.stupeň, 5. aţ 9. ročník – podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu 

 pre ţiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami (ţiaci s poruchami správania, poruchami učenia, s ďalšími perva-

zívnymi poruchami, s mentálnym postihnutím) – podľa vzdelávacieho programu ako súčasti štátneho vzdelávacieho 

programu CD-2008-18550/39582-1:914 z 26.mája 2009 a školského vzdelávacieho programu 
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2. Zamestnanci  

Prehľad  

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 31   prepočítaný stav : 29,91 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : 3      

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :    0 

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :      0 

 počet týţdenných vyučovacích hodín (povinné, voliteľné a nepovinné predmety spolu:  693,5 

z toho vyučovaných odborne:         619,0 (89,26%) 

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav :    8              prepočítaný stav :   8 

 počet zamestnancov v Školskom klube detí:      3  

 počet zamestnancov v Centre voľného času (Školskom stredisku záujmovej činnosti):  

 pedagogickí:  5 

 počet zamestnancov v ŠJ :   fyzický stav :         6      

 počet vedúcich záujmových útvarov v ŠKD a CVČ pri škole:  fyzický stav:    4    

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov   
a) Počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe :       3 

b) Počet zamestnancov, ktorí v školskom roku vykonali atestáciu :    2 

c) Počet zamestnancov, ktorí v školskom roku ukončili kvalifikačné vzdelávanie:   2  

d) Prehľad účasti pedagogických zamestnancov v rôznych formách vzdelávania je v nasledujúcej tabuľke: 

P.č. Názov vzdelávania (počet účast.) Vzdelávacia inštitúcia Zaradení pedagogickí zamestnanci 

1. Adaptačné vzdelávanie  ZŠ Spišské Vlachy D.Farkašová-Štofilová, K.Vošková, A.Klukovská 

2. 
Elektrina v predmete prírodoveda na 

prvom stupni ZŠ 

ZŠ, Ul. Komenského 6, Spišské 

Vlachy 

E.Čurillová, A.Horváthová, D.Kočišová, 

Z.Koţárová, L.Neupauerová, M.Brajerčíková, 

J.Piklová, A.Nehilová    

3. 
Príprava učiteľov prvého stupňa na 

vyučovanie ANJ    
ŠPÚ Bratislava A.Nehilová 

4. Predatestačné vzdelávanie MPC Košice M.Chudíková 

5. Rozširujúce štúdium – SJL   FF Prešovská univerzita Prešov M.Holotňáková 

6. 2.atestácia MPC Prešov D.Dzurilová, Ľ.Budayová,  

7. 
Ďalšie vdelávanie vedúcich pedagogic-

kých zamestnancov - inovačné 
MPC Košice P.Gubka, H.Šofranková, E.Čurillová  

8. 
Predatestačné vzdelávanie – príprava na 

prvú atestáciu 
MPC Prešov D.Ondášová, D.Ondáš  

9. 
Testovanie ţiakov na výstupe zo vzde-

lávacieho stupňa ISCED2 - seminár 
NÚCEM H.Šofranková, A.Vrábľová 

10. 
Učebnice matematiky a finančnej ma-

tematiky - seminár 

Orbis Pictus Istopolitana Bratisla-

va 
H.Šofranková, D.Ondášová  

11. 
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom 

vzdelávaní - seminár 
UPJŠ Košice D.Ondášová, M.Maťašovská 

12. Kyberšikanovanie - seminár CPPPaP Spišská Nová Ves S.Kubašková 

13. Finančná gramotnosť do škôl - seminár MPC Prešov 
D.Ondáš, J.Jeţová, A.Horváthová, D.Kočišová, 

J.Piklová   

14. Predmet „Výchova umením“ - seminár MPC Košice J.Dragošeková  

15. Moderne o vode - workshop SAŢP Bratislava, MPC Košice J.Jeţová, D.Farkašová-Štofilová 

16. 
Vzdelávaním pedag.zamestnancov 

k inklúzii MRK – výmenná stáţ 
ZŠ Druţstevná pri Hornáde 

J.Jeţová, D.Farkašová-Štofilová, P.Gubka, 

H.Šofranková  

17. 
Práca s deťmi s poruchami učenia a 

správania 
CPPPaP Spišská Nová Ves E.Čurillová  

18. 
OXFORD – jesenný seminár pre učite-

ľov ANJ 
OXFORD Bratislava A.Vrábľová 

19. Konferencia ANJ Vydavateľstvo Macmillan Prešov A.Vrábľová, K.Kočišová 

20. Metodické zasadnutie učiteľov AJ Školský úrad Smiţany, SNV A.Vrábľová 

21. Práca s učebnicou SJ - seminár  SNK Z.Rendošová, L.Rendoš, M.Holotňáková 

22. 
Odborný seminár – práca so sovenským 

národným korpusom  
MPC Prešov L.Rendoš, 

23.    
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3. Priestorové a materiálno-technické podmienky  

V priebehu školského roka sa materiálne a technické podmienky výchovy a vzdelávania vylepšili len mierne. 

V nadväznosti na našu snahu zhospodárniť spotrebu tepla a elektrickej energie sme pokračovali vo výmene okien 

a radiátorov. Terajší stav v technickej úrovni budov a materiálneho zabezpečenia vyučovania je nasledovný: 

- pavilón A:  

o Sú vymenené okná na strane učební, vymenené radiátory, pavilón má zateplenú strechu, v učebniach je 

inštalované on-line meranie teplôt, v skúšobnej prevádzke je trativod na daţďovú vodu. Pavilón je pokry-

tý internetovým signálom. 

o Je potrebné vymeniť okná na strane chodieb, vyregulovať hydrodynamiku ústredného kúrenia, kompletne 

vymeniť elektroinštaláciu, vyriešiť odvod daţďovej vody od obvodových múrov. 

- Pavilón B: 

o Sú vymenené okná na strane učební, vymenené radiátory, pavilón má zateplenú strechu. Je vymenená 

elektroinštalácia, v pavilóne je zavedený káblový rozvod internetu. Pavilón je vymaľovaný. V priestore 

vchodu je umiestnená monitorovacia bezpečnostná kamera.  

o Je potrebné vymeniť okná na strane chodieb, pokračovať v zariaďovaní odborných učební (hudobná vý-

chova, ?pracovné vyučovanie?), zatepliť obvodové múry, vyriešiť odvod daţďovej vody od obvodových 

múrov. 

- pavilón C: 

o Sú vymenené okná v celom pavilóne, vymenené radiátory, vymenená elektroinštalácia. Pavilón je pokry-

tý internetovým signálom. V priestore vchodu je umiestnená monitorovacia bezpečnostná kamera.  

o Je potrebné zatepliť strechu a obvodové múry, vymaľovať, urobiť údrţbu drevených okenných rámov, 

uvaţovať nad výmenou aspoň jedného okna na chodbe z dôvodu vetrania, vyriešiť odvod daţďovej vody 

od obvodových múrov. 

- pavilón D:  

o Sú vymenené okná na strane učební, vymenené radiátory, v máji firma KOOR (dodávateľ tepla) vyregu-

lovala hydrodynamický stav vo vykurovacej sústave (malo by sa to prejaviť vyrovnaním teplôt 

v učebniach počas vykurovania. Je zrealizovaná nadstavba a rozšírenie sociálnych zariadení. Pavilón je 

pokrytý internetovým signálom. 

o V pavilóne je potrebné, vymeniť okná na strane chodieb, zatepliť obvodové múry, zatepliť strechu, kom-

pletne vymeniť elektroinštaláciu, vyriešiť odvod daţďovej vody od obvodových múrov. 

- pavilón H: 

o V pavilóne sú vyhovujúce sociálne zariadenia, technicky je vyriešené poskytovanie jednoduchých reštau-

račných sluţieb (prenájom jedálne na spoločenské podujatia) bez sprístupnenia celého pavilónu, 

v technicky vyhovujúcom stave je školská jedáleň, postupnou rekonštrukciou prechádzajú suterénne 

miestnosti pod jedálňou. Pavilón je pokrytý internetovým signálom, má vybudovanú daţďovú kanalizá-

ciu. 

o Je potrebné vymeniť okná v celom pavilóne, zatepliť obvodové múry aj strechu, vymeniť radiátory, vy-

meniť elektroinštaláciu. Bolo by moţno vhodné uvaţovať o odpojení od daţďovej kanalizácie a o časovej 

regulácii vykurovania jednotlivých miestností. V pavilóne je kompletné zariadenie plynovej kotolne – 

potrebné likvidovať a uvaţovať nad moţnosťou vyuţitia priestoru. Naďalej platí potreba vybudovania 

samostatnej jedálne pre zamestnancov. 

- pavilón T: 

o V telocvični je zrekonštruovaná plochá strecha nad halou (zmenená na plytkú sedlovú s plechovou kryti-

nou). V prijateľnom stave sú skromné sociálne zariadenia a jedna šatňa. Telocvičňa je čerstvo pokrytá in-

ternetovým signálom. Telocvičňa má funkčné on-line meranie spotreby vody a elektrickej energie 

s archiváciou dát. V hale je umiestnená monitorovacia bezpečnostná kamera.  

o Je poškodená strecha nad šatňami, premoká do šatní aj do zubnej ambulancie. Je nutné opraviť túto stre-

chu (hoci aj provizórne), ukončiť rekonštrukciu druhej šatne, vymaľovať, zatepliť strechy aj obvodové 

múry, vymeniť okná, vyriešiť odvod daţďovej vody, rekonštruovať osvetlenie haly a celkovú elektroin-

štaláciu. 

- pavilón S: 

o V prízemnej budove sú vymenené okná, je v nej fungujúci školský klub detí, v ňom školská kniţnica, 

samostatná školská dielňa. Jedna miestnosť je poskytnutá Centru voľného času Spišské Vlachy ako kan-

celária. Budova má opravenú a vymaľovanú fasádu. Je pokrytá internetovým signálom. 

o Je potrebné technicky doriešiť reguláciu teplôt počas vykurovacieho obdobia, pokračovať v rekonštrukcii 

miestnosti bývalej učebne chémie (na kuchynku a ďalší priestor pre ŠKD).  

- areál, susedia, budovy všeobecne: 

o K dispozícii je rozčlenený školský dvor, divá aj udrţiavaná parková zeleň, trávnatá plocha školského 

ihriska, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom. Ukončilo sa chýbajúce oplotenie areálu, areál je čias-

točne monitorovaný bezpečnostným kamerovým signálom. Odber elektrickej energie cirkevnou školou je 

monitorovaný on-line systémom a úhrada spotrebovanej energie vyriešená dohodou. Dodávka vody 

a tepla je uţ viac rokov vyriešená (cirkevná škola je samostatným odberateľom). Areál je v nočných ho-

dinách spravidla uzamknutý. 
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o Perspektívne je potrebné riešiť parkovú zeleň (časť stromov vysychá, prerastá, niektoré majú polámané 

konáre ako dôsledok ťaţkého snehu v zime), spojovacie chodníky – ich asfaltový a betónový povrch je na 

viacerých miestach poškodený, azbestocementová (!) krytina nad chodníkmi je poškodená (napr. aj zlo-

meným stromom počas zimy), boli poškodené časti existujúceho plotu (zlomený strom, vandalizmus), 

v nevyhovujúcom stave je staré oplotenie so susedmi. V nevyhovujúcom aţ nekultúrnom stave je okolie 

vchodov do areálu aj do budov školy. Na hranici technickej únosnosti je dodávka elektrickej energie. No-

vé technológie vyţadujú stále vyššiu spotrebu, je existenčne nutné (!) riešiť celkové zniţovanie spotreby 

elektrickej energie. Nie je dokončená autobusová zastávka pri škole (striešky pre čakajúcich). 

- materiálne prostriedky vyučovania 

o Škola je vybavená 9-timi interaktívnymi pracoviskami, vyučovacie predmety sú primerane zabezpečené 

učebnými pomôckami. Potreby dovybavenia prostriedkami sú špecifikované v jednotlivých správach 

predmetových komisií.  

 

4. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti (za rok 2012)  

a) zo štátneho rozpočtu 

 povinné vzdelávanie             658.359,- €  

normatívne spolu       626.482,- € 

- normatívne  - osobné      513.080,- € 

    - prevádzkové     113.402,- € 

  

  nenormatívne spolu         31.877,- € 

 - nenormatívne   - vzdelávacie poukazy       14.843,- € 

    - dopravné ţiakov         7.768,- € 

    - sociálne znevýhodnené prostredie       9.266,- €  

   

b) od zriaďovateľa        175.000,- €      z toho: 

 základná škola – beţné výdavky        45.500,- € 

 školský klub detí               23.200,- € 

 školské stredisko záujmovej činnosti            7.780,- € 

 centrum voľného času         35.870,- € 

 školská jedáleň             62.650,- € 

 školská jedáleň – kapitálové výdavky               5.500,- € 

 

c) iné zdroje         114.704,74 €   z toho: 

 príspevky na čiastočnú úhradu nákladov (vlastné príjmy)       14.932,27 €   

 stravné             42.925,68 € 

 od stravníkov na nákup potravín       42.739,45 €    

 z ÚPSVaR          8.302,50 €    z toho: 

o strava           5.663,10 € 

o školské potreby            2.639,40 € 

 dotácie k projektu MRK         3.855,41 €     z toho: 

o zdroj 11T1 (EÚ)          3.277,06 € 

o zdroj 11T2 (SR)             578,35 € 

 dary a sponzorské         1.949,43 € 

 

5.  Ciele stanovené na školský rok a vyhodnotenie ich plnenia  
 

Na školský rok 2012/13 boli v ročnom pláne definované tieto hlavné úlohy:  

a. vytvorenie školského vzdelávacieho programu, výchovných programov školských zariadení (ŠKD a 

ŠSZČ) 

Školský vzdelávací program bol rámcovo vytvorený uţ v roku 2008 s tendenciou  vytvárať nové vlastné vyučova-

cie predmety, nie posilňovať predmety štátneho vzdelávacieho programu. Obsah školského vzdelávacieho programu sa 

kaţdoročne vyhodnocoval a prispôsoboval komplexným podmienkam školy. Podobným procesom prechádzali aj výchovné 

programy školských zariadení, pričom v hodnotenom školskom roku bolo potrebné zohľadniť zapojenie školy do národné-

ho projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK“ ako aj zrušenie Centra voľného času pri škole 

a zriadenie samostatného CVČ Spišské Vlachy. Pri škole ostalo len niekoľko záujmových útvarov, ktoré sú určené výslov-

ne pre ţiakov našej školy – len z praktických dôvodov sú označené ako ZÚ školského strediska záujmovej činnosti (ofi-

ciálne bolo ŠSZČ transformované na nové CVČ pri škole). S ohľadom na uvedené bola so samostatným CVČ koordinova-

ná ponuka záujmových útvarov pri škole, ďalej boli prehodnotené a prispôsobené predmety školského vzdelávacieho prog-

ramu tak, aby vyhovovali podmienkam národného programu „Vzdelávaním ... MRK“. Ako potvrdenie správnosti prístupu 

k tvorbe školského vzdelávacieho programu od roku 2008 hodnotíme fakt, ţe zásahy do jeho obsahu nemuseli byť veľké – 
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potreby osobitného prístupu k ţiakom z marginalizovanej rómskej komunity sme mali primerane zohľadnené aj pred vstu-

pom do národného projektu.  

Náš školský vzdelávací program zohľadňuje aj starostlivosť o ţiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potreba-

mi – buď ich začlenením do riadnych tried (26 ţiakov), alebo vytvorením tried so špeciálnym programom (na začiatku 

školského roka boli vytvorené dve takéto triedy, po poklese počtu detí v priebehu roka boli triedy zlúčené do jednej) .   

 

b. dôraz na kvalitu vykonávanej práce 

Oceňujeme pokračujúce upevňovanie kompetencií MZaPK v plánovaní a riadení vyučovacieho procesu v celej 

šírke – od výberu a prípravy základných pedagogických dokumentov cez komplexné plánovanie výchovno-vzdelávacej 

práce s prihliadnutím na starostlivosť o nadaných aj sloboprospievajúcich ţiakov aj ţiakov so ŠVVP, účasť ţiakov na 

predmetových súťaţiach, prípravu ţiakov 9.ročníka na prijímanie na stredné školy aţ po analytické vyhodnotenie celoroč-

nej práce a návrhy na ďalšie obdobie. Naďalej však platí, ţe kaţdá aktivita má byť ukončená jej vyhodnotením 

a prezentovaním. Práve nedostatky v propagácii vlastnej práce sú dôvodom na nespokojnosť. Aj potreba zvýšenia aktivity 

riadiacich zamestnancov v kontrolnej a hospitačnej činnosti zameranej na pedagogický proces je stále aktuálna.   

 

c. prezentáciu školy na verejnosti, propagácia dosiahnutých výsledkov, úcta k seniorom 

Na veľmi prijateľnej úrovni je webová stránka školy, je pravidelne aktualizovaná a dopĺňaná. Návštevnosť stránky 

je primeraná. Pri dôslednejšom vyuţívaní „internetovej ţiackej kniţky“ by sa ju určite podarilo ešte zvýšiť. Výrazný pro-

pagačný efekt majú aktivity školy na verejnosti (kultúrne vystúpenia ţiakov pri rôznych príleţitostiach, spoločné podujatia 

prípadne ich personálna podpora s organizáciami dôchodcov (výstava betlehemov, športový deň), zverejnené panely (ná-

stenky) k činnosti e-twinningového záujmového útvaru, korektne uskutočnená zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov 

(vyzbieraných a odovzdaných 724,33 €). Snaha o propagáciu činnosti školy prostredníctvom regionálnej tlače bola neús-

pešná v dôsledku prístupu vydavateľa – takýto príspevok je hodnotený ako reklama a je spoplatnený. Ale ako nedostatočný 

hodnotíme celkový prístup zamestnancov k propagácii vlastnej práce. Ako škola dosahujeme výborné výsledky v celkovom 

komplexe výchovno-vzdelávacej práce (nie ojedinelými výsledkami jednotlivcov, ale širokým zapojením sa ţiakov do 

uskutočňovaných aktivít), ale uţ nenájdeme čas na záverečnú propagáciu a verejnosť o našich aktivitách nevie.  

V roku 2011 sme navrhli školám a školským zariadeniam v meste Spišské Vlachy pripraviť spoločné oslavy 

225.výročia nepretrţitej existencie verejného školstva v Spišských Vlachoch. Údaj vychádzal z oficiálnej publikácie 

o Spišských Vlachoch (autor M.Straka). Po počiatočných kladných reakciách na tento návrh bol tento zamietnutý 

s odôvodnením, ţe organizovať takéto podujatie nie je v kompetencii školy a ţe ho zorganizuje mesto Spišské Vlachy. Celú 

akciu sme teda zorganizovali len ako interné podujatie školy pod názvom „Dni školy 2012 - PREMENY“. Sprievodné 

aktivity prebiehali od začiatku kalendárneho roka 2012 a vyvrcholili v októbri 2012 konferenciou s účasťou pozvaných 

hostí (zástupcovia spolupracujúcich organizácií a školskí dôchodcovia). Hostia (najmä bývalí učitelia) vyjadrovali veľké 

uznanie k dosiahnutému stavu vo vyuţívaní nových technológií vzdelávania, k ţiackym prezentáciám a k zmenám v mate-

riálnom vybavení. Ţiaľ, nepodarilo sa vydať plánované publikácie (obsahovo boli pripravené).  

Oceňujeme širšie pochopenie potreby výchovy vzťahu spoločnosti k seniorom. Veď výsledky práce predchádzajú-

cich generácií sú tým základom, na ktorom je postavené terajšie ľudské bohatstvo a celá spoločnosť je taká vyspelá, ako si 

dokáţe uctiť bývalú prácu terajších seniorov. Značná časť školských podujatí bola urobená s dôchodcami a pre starých 

rodičov našich ţiakov. Z ich strany boli pochvalné vyjadrenia najmä na triedne besiedky.  

Naďalej platí, ţe do propozícií kaţdého školského podujatia je nutné zapracovať aj úlohu propagácie jeho priebehu 

či výsledkov (podľa významnosti podujatia od (len) zápisu do kroniky aţ po propagáciu v celoštátnych médiách (vrátane 

zápisu do kroniky). 

S cieľom propagácie činnosti školy a hlbšieho kontaktu rodiny a školy uvaţovať o oţivení  vydávania informač-

ných periodík školy (informátor, Ďatelinka, Bifľoško ...).  

 

d. dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
 

V priebehu školského roka sme zaznamenali 19 ţiackych úrazov, z toho bol jeden registrovaný s absenciou 4 dni. 

Z uvedených úrazov bolo 14 úrazov chlapcov, 5 úrazov dievčat. 12-krát bola poškodená končatina, 7-krát hlava. Deväť 

prípadov sa stalo v telocvični alebo na ihrisku, deväť v triede alebo na chodbe a jeden v školskom klube detí. 

 

Vývoj ţiackej úrazovosti za posledné roky je nasledovný: 

Šk.rok. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Počet 

úrazov 
21 28 19 18 12 17 26 19 

 
Pracovný úraz sme v sledovanom období neregistrovali.  

Monitorovanie a koordináciu plnenia úloh v oblasti BOZP vykonával do apríla 2013 poverený zamestnanec školy, 

ktorý mal na to vytvorený zodpovedajúci priestor. Bol zodpovedajúco vyškolený v oblasti poţiarnej ochrany aj v oblasti 

BOZP.  

Škola má uzatvorenú dohodu o pracovne zdravotnej j sluţbe. Škola  má uzatvorenú poistnú zmluvu na zodpoved-

nosť za škodu, ktorá rieši aj prípadné odškodnenie ţiackych úrazov.   
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Oblasť BOZP a PO je primerane súčasťou kaţdého vyučovacieho predmetu. Ţiaci boli oboznámení o správaní sa 

v škole a na verejnosti aj z pohľadu BOZP hneď na začiatku školského roka triednymi učiteľmi. Predmetoví učitelia majú 

takúto povinnosť pred kaţdou rizikovejšou činnosťou so ţiakmi (praktické cvičenie, vychádzka, exkurzia, výlet ...). 

V súlade s učebnými osnovami boli otázky ochrany zdravia vyučované teoreticky aj prakticky počas účelového 

cvičenia. Do cvičenia boli zaradené ukáţky ošetrovania úrazov s moţnosťou praktického odskúšania na 3D modeloch pre-

zentované externým zdravotníkom.   

 
e. výchova k ľudským právam,  

 

Ako prierezové aktivity školy boli vnímané otázky ľudských a detských práv. S ich rešpektovaním je koncipovaný 

školský poriadok, s ktorým boli ţiaci oboznámení na začiatku školského roka. Škola citlivo reaguje na prejavy nebezpeč-

ných spoločenských javov (snaha o poţitie alkoholu ţiakmi na výlete, ţiacke pokusy o fajčenie, náznaky vzťahovej intole-

rancie medzi ţiakmi a pod.). S výchovným zameraním na potlačenie takýchto javov sme v spolupráci CPPaP Spišská Nová 

Ves vykonali aktivity  v dvoch triednych kolektívoch. 

Výchova ţiakov k demokracii, k tolerancii k názorom iných, k rešpektovaniu oprávnených práv iných, výchova 

k manţelstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému spôsobu ţivota boli realizované v koordinácii aktivít poverenými zamest-

nancami (koordinátori výchovy k...). K účasti ţiakov na väčších ţiackych podujatiach a aktivitách mimo beţného školské-

ho prostredia dávajú zákonní zástupcovia svoj informovaný súhlas.  

K uvedomovaniu si svojho postavenia v spoločnosti, keď k deklarovaným právam pribúdajú aj adekvátne povin-

nosti, sú vyuţívané pamätné dni a sviatky vyhlásené OSN, UNESCO-m či inými organizáciami ako aj uzákonené pamätné 

dni a štátne sviatky SR.  

 
f. Podpora CVČ a záujmového vzdelávania.  

 

Od 1.sptembra 2012 začalo svoju činnosť samostatné Centrum voľného času v Spišských Vlachoch, ktoré vzniklo 

osamostatnením dovtedajšieho CVČ pri škole. Z organizačnej štruktúry školy prevzalo do svojej pôsobnosti podstatnú časť 

záujmových útvarov. Do štruktúry samostatného CVČ prešli ZÚ, do činnosti ktorých sa hlásia ţiaci a mládeţ bez rozdielu 

navštevovanej školy. Podpora Centru zo strany našej školy spočívala v poskytnutí priestorov, školníckych a údrţbárskych 

prác, kopírovacích sluţieb, tepla, elektrickej energie, vody a prípadných ďalších výhod materiálnej aj nemateriálnej povahy 

za pre CVČ výhodných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy. Takýto postoj školy je prejavom uznania nových (a pre 

CVČ mimoriadne nepriaznivých) podmienok vo financovaní voľnočasových aktivít zo strany štátu (rsp. obcí). Predpokla-

dáme, ţe takýto stav je dočasný a pohľad na financovanie voľného času mládeţe pochopia aj v dotknutých obciach, ktoré 

budú v blízkej budúcnosti v tejto oblasti ústretovejšie. 

Od rovnakého dátumu bolo dovtedajšie školské stredisko záujmovej činnosti pri škole transformované na centrum 

voľného času. Pretoţe existencia dvoch centier voľného času na jednej adrese určite spôsobuje nedorozumenia, pouţívali 

sme pre ZÚ v organizačnej štruktúre školy radšej doterajší (aj keď nie v súlade s legislatívou) pojem ŠSZČ. Záujmové 

útvary v tomto CVČ sú prístupné len ţiakom našej školy. Sú to útvary doučovacie, s propagačným efektom pre školu 

a útvary zriadené v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK“. 

 

6.     Ďalšie informácie o škole 

a. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky :  

- zapojenie ţiakov do predmetových súťaţí a olympiád najmä v oblasti športu (futbal, basketbal, stolný tenis), ume-

leckého prejavu (prednes, vlastná literárna tvorba, výtvarné umenie, spev), vzťahu k prírodnému prostrediu (ochrana 

prírody, separácia odpadu) a vedomostí (slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, biológia), 

- zapojenie ţiakov do voľnočasových aktivít (e-twinning, mladí novinári), 

- výchova k tolerancii a vzájomnému porozumeniu (spolupráca s DSS Hodkovce), 

- regionálna výchova, 

- kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

 
b. Oblasti, v ktorých pretrvávajú nedostatky :    

- širšie a zmysluplné uplatnenie IKT v činnosti školy – najmä v oblasti komunikácie vyučujúcich s rodičmi ţiakov 

- právne vedomie zamestnancov, 

- úspešnejšie zapojenie školy do projektov, ktoré ponúkajú finančné prostriedky, 

- hospitačná činnosť. 

 
c. Úlohy na elimináciu nedostatkov: 

a. Viac vyuţívať interné informácie sprístupnené na vnútornej počítačovej sieti. Na vnútornej sieti sprístupniť 

zamestnancom školy všetky dokumenty, ktoré na svoju činnosť potrebujú (zákony, vyhlášky, smernice, poky-

ny, interné predpisy, zápisnice z porád, evidencia ţiakov...) pri dodrţaní zákonných ustanovení o ochrane 

osobných údajov.  

b. Udrţať v prevádzke webovú stránku školy.  

c. Pokračovať v šírení osvety o vyuţívaní IKT v riadení školy a na vyučovaní. Hľadať moţnosti väčšieho vyuţi-

tia IKT v riadení školy. 
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d. Pokračovať v prepracovávaní vnútornej legislatívy v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi (prevádzkový 

poriadok, pracovný poriadok, ochrana osobných údajov, BOZP a PO, verejné obstarávanie, hospodárenie...) 

e. Pripraviť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja školy na roky 2014-2020. 

 
d. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

a. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: „e-twinning“ (Kočišová), „Moja família – finančná gramot-

nosť“ (Kubašková), „Sme v škole“ – etická výchova, dopravný kurz, Slovensko,  „Deň narcisov“ – Liga proti 

rakovine, „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK“ – MPC Prešov, „Na túru 

s NATUROU“ (Budayová), „Pomôţ svojej škole a chráň prírodu“ - MILK AGRO Prešov, „Lesoochranárska 

škola roka“ – Nadácia Zelená nádej, Lesoochranárske zdruţenie VLK, „Modrý deň“, „Zelený deň“ – pripoje-

nie sa k aktivitám Svetového dňa vody a Svetového dňa lesov.  

b. prenájom priestorov telocvične občanom mesta a záujmovým zdruţeniam,  

c. spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami v okolí 

 ZŠ Ul.SNP, ZŠ Bystrany, ZŠ Vojkovce, ZŠ Olcnava 

 MŠ Spišské Vlachy, MŠ Slatvina,  

 Centrum voľného času Spišské Vlachy 

 Detský domov Spišské Vlachy 

 ZUŠ Krompachy 

d. spolupráca so zborom pre občianske záleţitosti v Spišských Vlachoch (program pre dôchodcov, prednes básne 

pri rôznych príleţitostiach ...)  

e. spolupráca s ÚSS Domovina Hodkovce, Dobrovoľným hasičským zborom Spišské Vlachy, Klubom stolného 

tenisu Spišské Vlachy, Jednotou dôchodcov Spišské Vlachy,  

f. sporadické kontakty so školami z partnerskej gminy Gizalky v Poľsku, neformálna spolupráca s „Gimnazium“ 

Tymbark (Poľsko)  

g. spolupráca s Centrom pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie Spišská Nová Ves 

h. Spolupráca s VŠ (Prešov, Nitra, Ruţomberok), SPgŠ - praktikanti 

i. Prezentácia školy 

 Dni otvorených dverí – predstavenie predmetov školského vzdelávacieho programu (tvorivá dramatika, 

rétorika, cudzie jazyka (ANJ, NJ, RUJ), IKT v matematika a informatika, regionálna výchova (biológia, 

hudobná výchova, dejepis)), tvorivé dielne pre budúcich prvákov i piatakov 

 Program pre pozvaných hostí počas „Dní školy“, kultúrny program, ukáţky výsledkov výchovnovzdelá-

vacej práce, predstavenie nových vzdelávacích technológií (IKT) 

 Program na oslavách 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské Vlachy 

 Ukáţky výchovnovzdelávacej práce pre delegáciu z partnerskej školy v Druţstevnej pri Hornáde (napr. 

„Z rozprávky do rozprávky“) 

 Besiedky pre starých rodičov našich ţiakov v rámci mesiaca úcty k starším 

 Udrţiavaná ţivá webová stránka školy 

 Výstava betlehemov v spolupráci s Jednotou dôchodcov Spišské Vlachy vrátane vystúpenia ţivého Bet-

lehemu 

 Ţiacky karneval s moţnou účasťou rodičov a starých rodičov ţiakov 

 Ţiacke výrobky na mestský vianočný trh 

 Vyčistenie časti okolia Hornádu od odpadkov 

 
e. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti  

V hodnotenom období nebola v škole uskutočnená inšpekcia. 

 

f. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Rozvrh hodín bol vytvorený s ohľadom na psychohygienické zásady tvorby rozvrhu. Boli zohľadnené takmer 

všetky oprávnené poţiadavky predmetových učiteľov. Bol vytvorený  ručným zaraďovaním vyučovacích hodín, čím bolo 

k jednotlivým poţiadavkám na rozvrh pristupované veľmi citlivo.  Prestávky sú zaradené nasledovne – po prvej a tretej 

vyučovacej hodine prestávky veľké, po ostatných hodinách malé. Obedňajšia prestávka zaradená nie je, pretoţe je potrebné 

brať do úvahy grafikon autobusovej dopravy. Je na škodu, ţe nie doprava ţiakov sa prispôsobuje vyučovaniu, ale vyučova-

nie prispôsobujeme moţnostiam dopravy.   

V priebehu roka bol vypracovaný a RÚVZ v Spišskej Novej Vsi aj schválený nový prevádzkový poriadok školy. 

Ten zohľadňuje všetky aktuálne poţiadavky na prevádzkové psychohygienické podmienky výchovnovzdelávacej práce 

v rozsahu činností základnej školy.  

Zároveň bol vypracovaný a na schválenie predloţený aj prevádzkový poriadok školskej jedálne. Z dôvodu legisla-

tívnej zmeny v povinnostiach pri likvidácii kuchynského odpadu sa jeho schválenie úradom verejného zdravotníctva pozdr-

ţalo. Všetky ďalšie podmienky výroby a poskytovania jedál definované tzv. správnou výrobnou praxou HCCAP sú dodr-

ţiavané.  
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g. Spolupráca školy s rodičmi 

Pri škole pracuje aktívna skupina rodičov, vytvorená ako aktív triednych dôverníkov rodičovského zdruţenia RO-

SA. Na pravidelných zasadnutiach sú vedením školy informovaní o aktuálnych problémoch školy. Svojimi návrhmi 

a postrehmi rodičia  prispievajú k širšej informovanosti vedenia školy. Vo svojom programe majú zaradené podujatia na 

podporu školy. Rôznymi formami sa podieľali na spoluorganizovaní Mikuláša, vianočného programu, plesu, countrybálu, 

Dňa detí, ale aj školských kôl predmetových súťaţí. Finančne prispeli na účasť ţiakov na podujatiach mimo školy – súťaţe, 

prehliadky, lyţiarsky kurz, plavecký kurz, škola v prírode. Z prostriedkov rodičovského zdruţenia boli na konci školského 

roka  odmenení ţiaci za dosiahnuté výsledky v priebehu školského roka. Oceňujeme priamu účasť rodičov na triednych 

podujatiach – napr. ţiackych výletoch.  

V budúcom období je potrebné pokračovať v rozvíjaní vzťahu rodič (rodina) - učiteľ (škola), upevňovať zapájanie 

rodičov  pri organizovaní triednych podujatí. Pôsobiť na skvalitňovanie činnosti rodičovskej organizácie v triedach i na 

úrovni celoškolského aktívu triednych dôverníkov. Na naplnenie tohto cieľa vyuţiť aj aktivity zamerané na starých rodičov 

našich ţiakov. 

 
h. Poskytovanie služieb deťom, žiakom, verejnosti 

Škola naďalej v obmedzenej miere poskytovala aj ďalšie sluţby – pre ţiakov kopírovanie študijných materiálov, 

internet vo voľnom čase. Pre verejnosť prenájom priestorov (najmä telocvičňu - prostredníctvom CVČ, sporadicky jedáleň 

a učebne), podľa záujmu ale bez organizovania a propagácie kopírovacie sluţby, obedy v školskej jedálni. Príjmy z tejto 

činnosti boli odvedené zriaďovateľovi, ktorý ich pravidelne posielal na pouţitie škole.  

 
i. Vzájomné vzťahy a spolupráca 

Na veľmi dobrej úrovni sú vzťahy školy so zriaďovateľom ako aj komunikácia s ním. Na nevyhnutne nutnej úrov-

ni  je komunikácia vedení s partnerskou školou sídliacou s našou v tom istom areáli – Spojenou školou sv. Jána Krstiteľa. 

Čulejšia spolupráca je na úrovni učiteľov týchto škôl – najmä telocvikárov, matematikárov ale aj iných predmetových uči-

teľov. Uţ tradične existuje dobrá spolupráca s materskou školou – pravidelná je návšteva predškolákov, ale aj organizovaná 

beseda učiteliek MŠ a učiteľkami v 1. ročníku a učiteliek prvého stupňa satelitných škôl s učiteľmi v piatom ročníku pri 

zabezpečovaní kontinuity prechodu ţiakov na novú školu. Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s mestskou kniţnicou. 

Sporadické kontakty sa udrţujú s partnerskými školami v Gizalkách a Tymbarku v Poľsku. 

Naďalej je potrebné spolupracovať s občianskymi zdruţeniami, s obecnými úradmi v okolitých obciach a s Mest-

ským úradom v Spišských Vlachoch. Cieľom týchto aktivít má byť rozšírenie ponuky výchovných podujatí pre ţiakov, 

získanie materiálnych a finančných prostriedkov na zabezpečenie vybraných podujatí i propagácia školy na verejnosti. 

Ďalej pokračovať a rozvíjať spoluprácu s ďalšími výchovnými a záujmovými organizáciami (napr. DOMOVINA – ÚSS 

Hodkovce, CVČ Spišské Vlachy, hasiči, poľovníci, rybári, Jednota dôchodcov Slovenska a Klub dôchodcov Spišské Vla-

chy ...). Pokračovať v kontaktoch s druţobnými školami v Gizalkách a Tymbarku (Poľsko), udrţať aspoň minimálne kon-

takty s ďalšími tradične druţobnými školami (Chotěboř, Zlaté Klasy ...), naďalej hľadať moţnosti ďalšieho rozšírenia me-

dzinárodných kontaktov (so školami v zahraničí). Pripraviť výmenu ţiakov v súlade s dohodou so školou v  Gizalkách.  

 
j. Škola ako školiace zariadenie 

Dosahované výsledky, pracovný reţim, pracovné prostredie a pracovné nasadenie zamestnancov školy (vrátane 

zamestnancov školy pracujúcich v školských zariadeniach pri škole) nás oprávňujú poskytnúť prostredie školy aj študen-

tom stredných a vysokých škôl na vykonanie ich povinných praktických cvičení, ale aj vlastným zamestnancom 

a zamestnancom iných škôl a školských zariadení na absolvovanie vzdelávacích podujatí. V hodnotenom školskom roku 

sme tak umoţnili vykonať praktické cvičenia trom študentom strednej pedagogickej školy v školskom klube detí 

(I.Filipová, B.Jeţová, L.Hockicko),  súvislú pedagogickú prax siedmim študentom VŠ (D.Farkašová, N.Schwarcová, 

Ľ.Bdţoch, Mária Dzuriková, Marta Dzuriková, D.Kočiš, M.Suchá).  Školská jedáleň je zmluvným školiacim pracoviskom 

Súkromnej SOŠ Krompachy a v minulom školskom roku v nej absolvovali prax traja študenti (L.Čmelová, D.Kovalčíková 

a M.Poradová).  

 

k. Výkon štátnej správy v školstve v prvom stupni – počet vydaných rozhodnutí o 

a) prijatí ţiaka do školy : ................................................................................................  67 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky ţiaka : ..............................................     1 

c) dodatočnom odloţení plnenia povinnej školskej dochádzky ţiaka : ..........................    0 

d) oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy : ................................................       4 

e) oslobodení ţiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : .........       0 

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : .....   44 

g) uloţení výchovných opatrení : ....................................................................................     34 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku : ..................................................................     27 

i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov ... : ........................       0 

j) o individuálnom vzdelávaní ţiaka         ...........................................................................     0 

 

V Spišských Vlachoch dňa 23. septembra 2013   

                    Ing. Pavol Gubka 

          riaditeľ školy 


