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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 2013/2014 
 

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 2013/14 

- hodnotiace správy metodických zdruţení a predmetových komisií o činnosti a výsledkoch za školský rok 2013/14 

- 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 pri ZŠ  - škola: 053 4495454 
 

Okres :      Spišská Nová Ves    Školský úrad:            Margecany 
 

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 

3.643,93 €).   

Predsedkyňou Rodičovského zdruţenia ROSA je Soňa Janečková.   

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 2013/2014 (údaje k 31.8.2014)  

 počet všetkých tried ZŠ spolu:     21  v 1. – 4. roč. :          7  

              v 5. – 9. roč. :           12 

        v špec.triedach 5.-9.     2  

 počet všetkých ţiakov ZŠ spolu:   405  v 1. – 4. roč. :  132          

        v 5. – 9. roč. :               257 

        v špec.triedach 5-9   16  

 počet ţiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených do beţných tried:   25 

 počet ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (podľa viacerých kritérií):    96 
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Štatistické údaje o školských zariadeniach pri škole 

 školský klub detí 

 počet oddelení :                     3   v nich počet ţiakov :   108 

 centrum voľného času (v organizačnej štruktúre školy)   

 počet záujmových útvarov:   15    v nich počet členov :   113  

 týţdenný počet hodín záujmového vzdelávania:   30 

 školská jedáleň (údaje za školský rok) 

 počet vydaných obedov pre celkom:                             43.859 

   z toho pre ţiakov               34.180   

 počet vydaných porcií mlieka (mliečna desiata)               1.574 

 

Hodnotenie výchovy a vzdelávania 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok :   84.722     priemer na ţiaka :  209,19   

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok :    50.128     priemer na ţiaka :  123,78       

 počet zníţených známok zo správania :               3  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :          14         pokarhaní triednym učiteľom  18 

 počet pochvál riaditeľom školy :               34  pochvál triednym učiteľom  31         

 počet prospievajúcich ţiakov spolu :                               358  neprospievajúcich spolu :       82 

 počet nehodnotených ţiakov spolu :                          35 

 počet ţiakov 5. – 9. r., ktorí prospeli s vyznamenaním:     56     

 počet ţiakov, ktorí robili opravnú skúšku :         4  

 počet ţiakov opakujúcich ročník:         57 

 

Neprospievajúci ţiaci sú prevaţne zo sociálne znevýhodneného prostredia a  z nich značná časť pochádza 

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. Mnoho týchto ţiakov pravdepodobne vycestovalo do zahraničia bez oznámenia tejto sku-

točnosti škole. Veľká časť ţiakov, ktorí svoje vycestovanie oznámili a mali rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú 

dochádzku v zahraničí, nepotvrdili svoj zápis na zahraničnej škole. Trend zvyšovania absencie (ospravedlnenej aj neospra-

vedlnenej) v posledných rokoch je len jedným z prejavov prehlbujúceho sa nezáujmu značnej časti ţiakov o vzdelávanie 

podporovaného širokým nezáujmom rodičov o vyučovacie výsledky svojich detí.  

Ďalším negatívom v školskom prostredí sú prejavy stupňujúcej sa agresivity ţiakov. Nezanedbateľná časť ţiakov 

nedokáţe riešiť konflikty s prostredím kultivovaným spôsobom. Potreba sociálnej výchovy ţiakov (ale aj ich zákonných 

zástupcov, rodičov) je stále aktuálnejšia a potrebnejšia.  

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy (k 30.6.2014) 

 V školskom roku ukončilo vzdelávanie na základnej škole a bolo rozmiestňovaných 58 ţiakov 

 počet ţiakov 9. ročníka :      40    z toho dievčat  18  

 počet ţiakov končiacich ZŠ v niţších ročníkoch :      9    z toho dievčat    6   

 počet končiacich ţiakov špeciálnych tried     1    z toho dievčat    1   

 mimo Slovenska         8      3 

    
Z toho 

 do škôl       50    z toho dievčat 25 

 gymnáziá          6         5    

 Hotelová akadémia Spišská Nová Ves     3     3 

 Hotelová akadémia Košice        1     1 

 SOŠ ekonomická Spišská Nová Ves     4     4 

 Súkromná SOŠ SEZ Krompachy      1     0 

 SOŠ Spišská Nová Ves, Markušovská cesta     6     1 
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 Technická akadémia Spišská Nová Ves     5     0 

 SOŠ drevárska Spišská Nová Ves      3     0 

 SOŠ Bijacovce      10     6 

 SOŠ technická Košice       2     0 

 SOŠ ţelezničná Košice       4          1 

 Pedagogická a sociálna akadémia      1     1 

 SOŠ majstra Pavla Levoča      1      1 

 SOŠ Ostrovského Košice       2     1 

 SŠ odborné učilište internátne Poprad     1     1 

 Nie do škôl          8     3 

 

 Podľa odborov 

 študijné (maturitné) odbory    28   18 

 3-ročné učebné odbory       8    2 

 2-ročné učebné odpory     10     8 

 

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 59,2%  52,8% 62,0% 54,67% 

Škola – 9.ročník 50,3%  38,1% 56,1% 40,98% 

9.A 49,4% 40,4% - - 

9.B 51,5% 35,0% - - 

 

 

Prehľad o úspechoch vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a športových sú-

ťažiach 
Najlepšími umiestneniami školy v súťaţiach, prehliadkach a ďalších aktivitách boli: 

- „Cena Mevlanu za medzinárodné porozumenie“ pani K.Kočišovej za projekt „Kultúrny kaleidoskop“ v rámci 

programu e-Twinning (medzinárodná spolupráca ţiakov prostredníctvom IKT) udelená centrálou v Bruseli 

- 1.miesto - dekanátne kolo - Biblická olympiáda – účasť v diecéznom kole 

- 1. a 2.miesto - okresné kolo - recitačná súťaţ Hviezdoslavov Kubín – účasť v krajskom kole 

- 2.miesto - okresné kolo – druţstvo dievčat - basketbal 

- 2.miesto – okresné kolo – spevácka súťaţ Slávik Slovenska 

- 3.miesto – regionálne kolo – súťaţ v rétorike Štúrov Zvolen 

- 5. a 11.miesto – celoslovenská súťaţ Liečivé rastliny 

- 2. miesto – okresné kolo – výtvarná súťaţ Vesmír očami detí 

- 2.miesto – vlastná tvorba – Šprincove Krompachy 

- 4.miesto – okresné kolo – Matematická olympiáda 

- 1. a 2.miesto – okresné kolo – stolný tenis, 3.miesto v krajskom kole 

- 1. a 2.miesta – Spišská basketbalová miniliga 

- 1.a 2.miesta – Poštová banka aréna – hokejbal  

- 1.miesto – futbalový turnaj Bystrany – starší ţiaci 

 

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 : 29   prepočítaný stav : 26,4 

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : 2      

 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:  659,5 

z toho vyučovaných odborne:         605,5 (91,96%) 

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav :    6              prepočítaný stav :   5,3 

 počet zamestnancov v Školskom klube detí:      3  

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

 pedagogickí:  1 

 počet zamestnancov v ŠJ :   fyzický stav :        5      

 počet vedúcich záujmových útvarov v ŠKD a CVČ pri škole:  fyzický stav:    5    

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov   
a) Počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe :       0 

b) Počet zamestnancov, ktorí v školskom roku vykonali atestáciu :    1 

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. Anglický jazyk OXFORD Bratislava M.Satmáryová 

2. 

Zvládanie záťaţí v školskom prostredí, 

rozvoj relaxačných zručností pedago-

gického zamestnanca 

MPC Košice 

P.Gubka, H.Šofranková, E.Čurillová, 

A.Horváthová, D.Kočišová, Z.Koţárová,  

J.Piklová, A.Nehilová, V.Baloga, Ľ.Budayová, 

J.Dragošeková, D.Dzurilová, M.Holotňáková, 

M.Chudíková, M.Jarkovská, J.Jeţová, L.Rendoš, 

M.Kamenická, J.Kočiš, K.Kočišová, D.Ondáš,  

S.Kubašková, M.Maťašovská, D.Ondášová, 

Z.Rendošová, M.Satmáryová, A.Vrábľová, 

K.Vošková, A.Klukovská, D.Štofilová     

3. Predatestačné vzdelávanie MPC  Prešov 
M.Chudíková, D.Ondáš, D.Dzurilová, 

Ľ.Budayová 

4. 2.atestácia MPC Prešov D.Dzurilová 

5. ALF Interaktívna škola Košice všetci 

6. Konferencia SAUS Ţilina SAUS Bratislava Z.Rendošová, L.Rendoš 

7. Konferencia e-Twinning Košice TU Ţilina H.Šofranková, A.Vrábľová, Z.Koţárová 

8. Konferencia učiteľov chémie  L.Müllerová   

9. 
Duchovná formácia učiva náboţenskej 

výchovy 
Katechetické stredisko  D.Ondáš   

10. 
Národná konferencia učiteľov anglic-

kého jazyka 
MPC Bratislava A.Vrábľová, A.Nehilová 

11. 
Vzdelávaním pedag.zamestnancov 

k inklúzii MRK – výmenná stáţ 
ZŠ Druţstevná pri Hornáde  H.Šofranková, Z.Koţárová, A.Horváthová 

12. 
Ďalšie vdelávanie vedúcich pedagogic-

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

13. 
Metodický deň učiteľov náboţenskej 

výchovy   
Diecézne katachetické stredisko D.Ondáš 

14. 
Metodický deň učiteľov biológie a 

prírodovedy 

Školský úrad Margecany, Múze-

um Spiša Spišská Nová Ves 
J.Piklová, Ľ.Budayová 

15. 
Tvorba tematických výchovno-

vzdelávacích plánov biológie 
MPC Ľ.Budayová 

16. 
Seminár „Angličtina od prváka po 

maturitu“   
OXFORD Bratislava A.Vrábľová 
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3. Priestorové a materiálno-technické podmienky  

V priebehu školského roka sa materiálne a technické podmienky výchovy a vzdelávania oproti minulému škol-

skému roku nezmenili. V súčasnosti sú schválené prostriedky na zateplenie pavilónu D, prebiehajú práce na údrţbe 

a opravách ţiackych WC v pavilóne C, na školskom dvore sme začali s výstavbou altánku–učebne, čakáme na výsledok 

ţiadosti o grant na zateplenie telocvične a v riešení je rekonštrukcia osvetlenia v telocvični.  

V priebehu školského roka sme pokračovali v dopĺňaní materiálnych prostriedkov vyučovania – najmä v oblasti 

informačných a komunikačných technológií. 

Negatívnym javom je zvyšujúca sa ľahostajnosť ţiakov k majetku školy. Poškodzovanie materiálnych prostried-

kov vyučovania a školského prostredia je pomerne beţným javom, ţiaci berú inventár školy ako materiál určený na rýchlu 

spotrebu. V priebehu roka došlo k odcudzeniu bezpečnostnej kamery, na viacerých miestach k poškodeniu oplotenia, 

k váţnemu poškodeniu oplotenia multifunkčného ihriska, priebeţnému odcudzovaniu drobných súčiastok počítačového 

hardvéru, poškodzovaniu parkovej zelene na školskom dvore, odcudzeniu tepelného snímača miestnosti a poškodeniu regu-

lačnej hlavice radiátora vykurovacieho systému, k pokračujúcemu poškodzovaniu školského nábytku a stien školských 

budov, k necitlivému pouţívaniu športového a odpočinkového vybavenia školy atď.  

Prevádzkový poriadok školskej jedálne stále čaká na schválenie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v Spišskej Novej Vsi (nevyjasnené obchodné podmienky likvidácie kuchynského odpadu). Technologické podmienky 

výroby a poskytovania jedál definované tzv. správnou výrobnou praxou HCCAP sú dodrţiavané.  

Vykurovanie školy je zabezpečené dodávateľskou firmou, vyskytnuvšie problémy sa riešia operatívne, dodávateľ 

vychádza našim poţiadavkám v ústrety. 

Počas školských prázdnin boli vykonané práce na komplexnej údrţbe a opravách ţiackych WC v pavilóne C 

(úprava povrchov stien s cieľom uľahčiť udrţiavanie čistoty, vyčistenie a spriechodnenie odpadových kanálov, hygienický 

náter stien, oprava splachovačov ...). Podobné úpravy je ešte potrebné vykonať v pavilónoch A a B. 

 

4. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti (za rok 2013)  

a) zo štátneho rozpočtu 

 povinné vzdelávanie             702.243,– €  

 

normatívne spolu       665.897,– € 

- normatívne  - osobné      534.103,– € 

    - prevádzkové     131.794,– € 

   

nenormatívne spolu         36.346,– € 

 - nenormatívne   - vzdelávacie poukazy         9.512,– € 

    - dopravné ţiakov       10.940,– € 

    - sociálne znevýhodnené prostredie       7.662,– €  

    - odchodné         4.575,– € 

 

b) od zriaďovateľa        142.437,– €      z toho: 

 

 základná škola – beţné výdavky        31.159,– € 

 

 školský klub detí               51.664,– € 

 navýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov ŠKD      2.021,– € 

 

 školská jedáleň             55.957,– € 

 navýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov ŠJ      1.636,– €    

 

 školské stredisko záujmovej činnosti, centrum voľného času                 0,– € 

 

 

c) iné zdroje         80.185,– €   z toho: 

 príspevky na čiastočnú úhradu nákladov (vlastné príjmy)            437,– €   

 stravné             12.122,– € 

 od stravníkov na nákup potravín       44.455,– €    

 z ÚPSVaR          5.311,– €    z toho: 

o strava             3.468,– € 

o školské potreby              1.843,– € 

 dotácie k projektu MRK         17.583,– €     z toho: 

o zdroj 11T1 (EÚ)          14.945,– € 

o zdroj 11T2 (SR)               2.638,– € 

 dary a sponzorské             277,– € 
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5.  Ciele stanovené na školský rok a vyhodnotenie ich plnenia  
 

Na školský rok 2013/14 boli v ročnom pláne definované tieto hlavné úlohy (kontinuálne pokračujú z minulých škol-

ských rokov) :  

a. školský vzdelávací program, výchovné programy školských zariadení (ŠKD a CVČ) 

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. V hodnotenom školskom roku sme ustúpili od striktnej poţiadavky neposilňovať predmety 

štátneho vzdelávacieho programu. Škola bola zapojená školy do národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamest-

nancov k inklúzii MRK“, záujmové útvary v rámci tohto programu boli zastrešené centrom voľného času pri škole.  

Školský vzdelávací program zohľadňuje aj starostlivosť o ţiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími po-

trebami – buď ich začlenením do riadnych tried, alebo vytvorením tried so špeciálnym programom.  

 

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. prezentácia školy na verejnosti, propagácia dosiahnutých výsledkov, úcta k seniorom 

Dlhodobo je na prijateľnej úrovni 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. Výraz-

ný propagačný efekt majú aktivity školy na verejnosti (kultúrne vystúpenia ţiakov pri rôznych príleţitostiach, spoločné 

podujatia prípadne ich personálna podpora s organizáciami dôchodcov (športový deň), zverejnené panely (nástenky) k 

činnosti e-Twinningového záujmového útvaru, korektne uskutočnená zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov (vyzbiera-

ných a odovzdaných 670,– €). Oceňujeme príspevky zamestnancov školy do občasníka mesta Spišské Vlachy, napriek 

tomu vidíme v propagácii vlastnej práce na verejnosti značné rezervy. Ako škola dosahujeme výborné výsledky 

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

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

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). 

 

d. dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
 

V priebehu školského roka sme zaznamenali 28 ţiackych úrazov, z toho boli dva registrované s celkovou absen-

ciou 59 dní. Z uvedených úrazov bolo 21 úrazov chlapcov, 7 úrazov dievčat. 12-krát bola poškodená končatina, 12-krát 

hlava. Veľká väčšina prípadov sú narazenia a poškriabania v dôsledku beţných detských aktivít. Celkom nevšedným je 

poškriabanie psom na školskom dvore. Trinásť prípadov sa stalo v telocvični alebo na ihrisku, jedenásť v triede alebo na 

chodbe a štyri na školskom dvore. 

 

Vývoj ţiackej úrazovosti za posledné roky je nasledovný: 

Šk.rok. 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  

Počet 

úrazov 
28 19 18 12 17 26 19 28  

 
Pracovný úraz sme v sledovanom období neregistrovali.  

Monitorovanie a koordináciu plnenia úloh v oblasti BOZP a PO vykonáva externý pracovník. 

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.   

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 ...). 
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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 uzavreli výchovný program v dvoch triednych kolektívoch (začiatok ešte v školskom roku 2012/13). 

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.  

 

Centrum voľného času pri škole sa zameriava na koordináciu záujmovej činnosti v rámci školy. Sú tu zaradené zá-

ujmové útvary poskytujúce záujmové vzdelávanie výlučne ţiakom školy – e-Twinning, rozhlasový krúţok, záujmové útva-

ry plniace úlohy programu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, 

doučovacie krúţky v príprave na Testovanie 9. 

 

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), ţiaci našej školy sa 

so ţiakmi ZŠ Bystrany zapojili do projektu Spišského divadla „Čierne oči v tme“ a absolvovali celý proces tvorby 

divadelnej hry od výberu námetu cez tvorbu scenára, scény, hudby, kostýmov aţ po nácvik a predvedenie (Soľ nad 

zlato).  

- Zapojenie ţiakov do voľnočasových aktivít (e-Twinning, mladí novinári). 

- Výchova k tolerancii a vzájomnému porozumeniu (spolupráca s DSS Hodkovce). 

- Regionálna výchova. 

- Škola má pripravený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 aţ 2020 ako komplexný programo-

vý dokument vyuţiteľný ako programová línia v oblasti sociálnej a hospodárskej ale aj ako zdroj moţných nápadov 

a aktivít pri spracúvaní ţiadostí o dodatočné materiálne a finančné prostriedky. 

 
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: 

- Naďalej pokračovať v aktivitách smerujúcich k väčšiemu vyuţívaniu interných informácií cez počítačové siete. Na 

vnútornej sieti sprístupniť zamestnancom školy všetky dokumenty, ktoré na svoju činnosť potrebujú (zákony, vy-

hlášky, smernice, pokyny, interné predpisy, zápisnice z porád, evidencia ţiakov...) pri dodrţaní zákonných ustano-

vení o ochrane osobných údajov.  

- Udrţať v prevádzke webovú stránku školy.  

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

v riadení školy. 

- Pokračovať v prepracovávaní vnútornej legislatívy v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi (prevádzkový poria-

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

- Zvýšiť aktivity hospitačnej a kontrolnej činnosti vedenia školy. 

 
d. Údaje o výchovno-vzdelávacích aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

- Prehľad projektov, do ktorých je škola zapojená:  

- „e-Twinning“ (K.Kočišová),  

- „Moja família – finančná gramotnosť“ (S.Kubašková), OVB Alfinanz Bratislava 

- „Sme v škole“ – etická výchova a biológia,   

- „Deň narcisov“ – Liga proti rakovine,  

- „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK“ – MPC Prešov,  

- „Tvorba učebných zdrojov“ (M.Maťašovská) – MPC Prešov,  

- „Čierne oči v tme“ – Spišské divadlo,   
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- „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“ – pripojenie sa k aktivitám Svetového dňa vody a Svetového dňa lesov., 

- Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov - Učebňa kontinuálneho vzdelávania 

(H.Šofranková, L.Müllerová) ) – MPC Bratislava, 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách – ÚIPŠ Bratislava, 

- Uţívanie drog medzi dospievajúcimi – FF UPJŠ Košice 

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s vyuţitím elektronického testovania – NÚCEM Bratislava, 

- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – ÚIPŠ Bratislava, 

- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí – VÚDPaP Bratislava 

- KOMPRAX – spolupráca so študentmi v realizácii malých projektov 

- PEERAKTIVISTI – školenia vybraných ţiakov v oblasti predchádzania sociálno-patologických javov 

(S.Kubašková) – CPPaP Spišská Nová Ves 

- Začni separovať – kam patria batérie – spol. Alutrans a Insa 

 

- Chronologický prehľad výchovno-vzdelávacích aktivít školy: 

 September 

- Postoje detí (6.B) – prieskum v spolupráci s UPJŠ Košice 

- Múzeum na kolesách – prezentácia vojenských artefaktov v telocvični 

- Aktivity k Európskemu dňu jazykov  

- Exkurzia 7.A,B – jaskyňa Zlá diera, Lačnovský kaňon – biológia, geografia, regionálna výchova 

- Exkurzia 5.A,B – kostol Ţehra, DSS Hodkovce (remeslá), Spišská kapitula – dejepis, regionálna výcho-

va, hudobná výchova, výtvarná výchova 

- basketbalový turnaj chlapcov a dievčat v Sp. Podhradí 

 Október 

- Medzinárodný deň učiteľov 

- Včelár – najlepší priateľ včiel – výtvarná súťaţ (SZV Spišská Nová Ves) 

- Plenárne zasadnutie Rodičovského zdruţenia ROSA 

- Didaktické hry – 1.stupeň 

- Okresné majstrovstvá v stolnom tenise Spišská Nová Ves 

- Ezopove bájky – divadelné predstavenie, Krompachy – 1. a 2. ročník 

- Účasť ţiakov na koncerte INTEGRÁCIA – Košice 

- Coca-cola cup – obvodné kolo 

- Akadémia Deň úcty k starším – veľký kultúrny program ţiaci 1.stupňa + ukáţky anglickej, nemeckej, 

ruskej kuchyne spojené s prezentáciami cudzích jazykov a v cudzích jazykoch 

- Pracovné stretnutie učiteliek materskej školy a okolitých základných škôl k ţiakom 1. a 5. ročníka 

- Dobšinského Košice – súťaţ v prednese   

- BU-BU škola – účasť ţiakov 1. aţ 7. ročníka na programe 

- Hokejová miniliga – turnaj SNV 

- Dni zdravej výţivy, Dni českej kuchyne (školská jedáleň) 

- Exkurzia 5.A,B – Botanická záhrada Košice, Východoslovenské múzeum Košice (Košický zlatý poklad) 

– biológia, zemepis 

- Exkurzia 8.A,B – výstup na Sľubicu – geografia, biológia 

- Exkurzia 6.A,B – Podtatranské múzeum Poprad – geografia, dejepis, regionálna výchova 

- Exkurzia 9.A,B – Inšitút Krista Veľkňaza Ţakovce – dejepis, geografia, náboţenská výchova, etická vý-

chova, spoločenská výchova, občianska náuka 

- Exkurzia 5.A.B, 6.A,B – spoznávame Spišské Vlachy – regionálna výchova, dejepis, geografia, výtvarná 

výchova, hudobná výchova 

- Exkurzia 3. a 4.roč. – Vlakom do múzeí a galérií – Bratislava 

- Prezentácia projektu e-Twinning na Obchodnej akadémii Spišská Nová Ves – zapojení ţiaci druhého 

stupňa 

- Exkurzia 9.A,B - Burza stredných škôl Spišská Nová Ves   

- medzitriedny turnaj zmiešaných druţstiev CH a D v basketbale  

- obvodné kolá chlapcov a dievčat v stolnom tenise     

- beseda s primátorom mesta - regionálna výchova, spoločenská výchova 

 November  

- Ţenský zákon – divadelné predstavenie v spišskom dialekte – účasť ţiakov 8. a 9. ročníka v Spišskom di-

vadle SNV 

- Plavecký výcvik ţiakov 3. a 6. ročníka 

- KOMPARO 9 – testovanie deviatakov 

- PASOVAČKA – zábavné prijímanie ţiakov 1.ročníka do školy  
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- Akadémia k tradícii Cyrila a Metoda – hrané pásmo o Cyrilovi a Metodovi spojené s audiovizuálnou pre-

zentáciou nacvičené ţiakmi a zamestnancami školy  - vystúpenia pre ţiakov školy (2x), pre rodičov a pre 

verejnosť v miestnom kostole 

- Zelený objektív – výtvarná súťaţ   

- „JACK A JOE 2 – JACKPOT“  – účasť ţiakov na divadelnom predstavení v anglickom jazyku (5. aţ 7. 

ročník) 

- Šprincove Krompachy – literárna súťaţ (prednes, vlastná tvorba)   

- Týţdeň boja proti drogám – výchovné aktivity pre 3. aţ 9. ročník – „Fajčenie zabíja“ beseda (3.4.6.r), 

„Staráme sa o zvieratá“ beseda (5.r), „Najkrajší účes“ praktické aktivity, (7.r.), „Športom proti drogám“ 

beseda (7.r), „Zvládanie záťaţí“ relaxácia (8.r), aktivity s peeraktivistami SNV (9.r)  

- Exkurzia – výstava krojov, Etnologické múzeum Košice (v spolupráci s CVČ Spišské Vlachy) 

- Exkurzia 9.r. – deň otvorených dverí, Gymnázium Krompachy  

- Krajské kolá v stolnom tenise chlapci, dievčatá, Košice 

- Basketbal chlapci - obvodné kolo  

 December 

- Konzultačný deň pre rodičov ţiakov k priebeţným vzdelávacím a výchovným výsledkom ţiakov 

- Okresné majstrovstvá v basketbale dievčat, Spišská Nová Ves – účasť ţiačok 

- Vianočný basketbalový turnaj v spolupráci so študentmi Gymnázia Krompachy – KOMPRAX  

- Predvianočná kapustnica – pozvánka pre učiteľov od Rodičovského zdruţenia ROSA 

- Deň otvorených dverí pre deti z MŠ (telocvičňa) 

- Zdravá výţiva - otvorená hodina ţiakov 9.ročníka  (praktiká z prírodopisu) pre tretiakov  

- Protidrogový deň so zdravou výţivou v spolupráci so študentmi Gymnázia Krompachy – KOMPRAX 

- Deň otvorených dverí pre budúcich piatakov 

- Matematická PYTAGORIÁDA – školské kolo 

- Čierne oči v tme – projekt tvorby divadelného predstavenia od výberu námetu po vystúpenie – Spišské 

divadlo SNV 

- Mikuláš – zábavné aktivity pre ţiakov – aj pre deti v MŠ 

- Mestské vianočné trhy – účasť s vlastnými výrobkami, účasť so ţiackym programom na kultúrnom podu-

jatí k Vianociam organizovanom CVČ Spišské Vlachy 

- Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo 

- Olympiáda v slovenskom jazyku – okresné kolo   

- Exkurzia – SOŠ Ostrovského Košice – výber ţiakov 9.ročníka 

- „Modlitba za školu“ – počas adventného obdobia sa pri modlitbách za školu, ţiakov a učiteľov vystriedali 

všetky triedy  

- basketbal dievčatá – okresné kolo 

- „Basketmánia“ – v spolupráci s aktivistami – propagácia basketbalu – turnaj v našej telocvični  - Spišské 

Vlachy, Spišské Podhradie, Krompachy  

 Január 

- Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov 

- Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo   

- Matematická olympiáda – okresné kolo 

- Účelové cvičenie – druhý stupeň 

- 21. fašiangový ples – pozvánka pre zamestnancov školy a širokú verejnosť od Rodičovského zdruţenia 

ROSA 

- Rodičovské zdruţenie pre rodičov ţiakov 9.ročníka – voľba povolania 

- Lyţiarsky kurz pre ţiakov 2.ročníka   

- medzitriedny basketbalový turnaj 9. a  8. ročníkov CH+D 

 Február 

- Lyţiarsky kurz pre ţiakov 9.ročníka   

- Biblická olympiáda – školské kolo 

- Ţiacky karneval 

- Slávnostný zápis ţiakov do prvého ročníka 

- Slávik Slovenska – spevácka súťaţ – triedne kolá 

- Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaţ – triedne kolá 

- „Ţena ako symbol ţivota“ – prednáška s besedou pre dievčatá (8. a 9. ročník) 

- „Čas premien“ – prednáška s besedou pre dievčatá (6.ročník) 

- Spišská basketbalová miniliga – turnaj Spišská Nová Ves    

- medzitriedny basketbalový turnaj 7. a 8. ročník 

 Marec 

- Mesiac knihy – burza kníh, výstava kníh, výstava kníh v anglickom jazyku 

- Postoj k drogám – prednáška s besedou (7.ročník) – CPPaP Spišská Nová Ves 

- Slávik Slovenska – školské kolo 

- Matematická PYTAGORIÁDA – okresné kolo  

- Matematický KLOKAN 
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- Biblická olympiáda – dekanátne kolo – účasť 

- Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Margecany 

- Deň učiteľov – slávnostné zasadnutie zamestnancov školy spojené so ţiackym kultúrnym programom 

- Červená čiapočka – vystúpenie ţiakov s nacvičeným krátkym divadelným útvarom v spišskom dialekte 

pre deti v Materskej škole 

- Návšteva kniţnice – 1.stupeň, beseda so spisovateľom – p.Karpinský 

- Exkurzia 8.A,B – súdne pojednávanie, okresný súd Spišská Nová Ves 

- TESTOVANIE 9  

- medzitriedny basketbalový turnaj 7. a 9. ročník 

- Spišská basketbalová miniliga – turnaj Spišská Nová Ves    

- Veľká praveká súťaţ pre základné školy, 5.A,B, Múzeum praveku v Bojniciach     

 Apríl 

- Výmenná stáţ v projekte Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK – kolegovia zo ZŠ 

v Druţstevnej nad Hornádom v našej škole 

- Deň narcisov – verejná zbierka Ligy proti rakovine – aktívne tri hliadky 

- Mladý záchranár CO – okresné kolo 

- Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 

- Šikanovanie – 6.A,B – beseda s policajtom   

- Štúrov Zvolen – školské kolo 

- Biblická olympiáda – diecézne kolo 

- Slávik Slovenska – obvodné kolo Krompachy 

- Tanečné vystúpenie skupiny FRIMT – latinskoamerické tance – výchovný koncert pre ţiakov celej školy 

- E-Twinning – prevzatie ocenenia Cena MEVLANU za medzinárodné porozumenie – Brusel, K.Kočišová 

- Taliansko – vzdelávací zájazd učiteľov a zamestnancov školy – Rím, Florencia 

- „Pomoc prírode – čistíme okolie  Hornádu od odpadkov“ – akcia ku dňu Zeme –  

- „Cesty za poznaním minulosti“ – celoslovenská literárna a výtvarná súťaţ, Múzeum SNP v Banskej Bys-

trici   

- „Rok so Sedembolestnou“ – korešpondenčná súťaţ  

 Máj 

- Slávik Slovenska – okresné kolo 

- Hviezdoslavov kubín – krajské kolo 

- Kurz dopravnej výchovy 

- Deň matiek – ţiacky program na kultúrnom podujatí organizovanom CVČ Spišské Vlachy 

- Škola v prírode – Svätý Jur – týţdenný program - účasť 26 ţiakov prvého stupňa plus ţiaci zo ZŠ Olcna-

va 

- Spišská basketbalová miniliga – turnaj Spišská Nová Ves    

- „Láska, priateľstvo, partnerstvo“ – beseda so ţiakmi 9.ročníka – CPPaP 

- „Čas premien“ – prednáška s besedou pre chlapcov 9. ročníka 

- „Vesmír očami detí“ – výtvarná súťaţ 

- Štúrov Zvolen – regionálne kolo 

- Exkurzia 6.A,B – jaskyňa Zlá diera – regionálna výchova, biológia, geobrafia  

- Exkurzia, ţiaci 8.ročníka navštevujúci predmet praktická prírodoveda – Ekocentrum SOSNA Druţstevná 

pri Hornáde – biológia, praktická prírodoveda, environmentalistika, zdravý ţivotný štýl 

- Exkurzia 8.ročník – Planetárium Košice, fyzika, základy astronómie   

- Exkurzia 7.A,B – Sokoliareň pod Spišským hradom, Keţmarok – biológia, dejepis, regionálna výchova 

- Jednota Cup – malý futbal – obvodné majstrovstvá 

 Jún 

- Deň detí – v spolupráci s RZ ROSA a v rámci projektu  KOMPRAX, športová olympiáda 

- Exkurzia – Londýn, Anglicko – jazykovo poznávací zájazd – vybraní ţiaci 8. a 9.ročníka     

- Exkurzia – Krakov, Osvienčim – výber ţiakov 8. a 9. ročníka – dejepis, geografia, biológia 

- Kurz dopravnej výchovy 4.A 

- Rozlúčková slávnosť deviatakov 

- Basketbalová miniliga SNV 

- Dni mesta  

- AGROMILK – vyhodnotenie súťaţe v separácii odpadu - druhotných surovín – Prešov 

- Genius logicus 

- Matematický KLOKAN 

- Modroţltá párty – podujatie k propagácii myšlienok e-Twinningu 

- Výmenná stáţ v projekte Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii MRK – naši učitelia v ZŠ 

Druţstevná nad Hornádom  

- Účelové cvičenie – druhý stupeň 

- Návšteva detí z MŠ v ŠKD 

- Výlety    1.ročník – Zahura  

2. a 3. ročník – Habakuky Donovaly 
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4.ročník – Hodkovce, farma, Dreveník 

5.ročník – Zahura Spišské Vlachy, Olcnava + Orava 

6.ročník – Vysoké Tatry 

7.ročník – Orava + Zahura Spišské Vlachy 

8.ročník – –––– 

9.ročník – Zahura Spišské Vlachy  

- Pozorovanie Mesiaca počas splnu – v rámci predmetu základy astronómie, prišli aj niektorí rodičia 

- PBA hokejbal 

- Futbalový turnaj Bystrany 

-  „Liečivé rastliny“ - Celoštátne kolo – Krupina 

- Exkurzia 5.A,B - Kamenná dolina pri Olcnave s odborným výkladom p.Barloga (pracovník Správy NP 

Slovenský Raj)  

 Júl 

- Výmenný pobyt ţiakov (10 dní) – 22 našich ţiakov druhého stupňa v Gizalkách (Poľsko)  

- Výmenný pobyt ţiakov (10 dní) – 22 ţiakov z gminy Gizalki v našej škole (ubytovanie v učebniach, stra-

vovanie v školskej jedálni)  

 

 V priebehu roka sa uskutočnili organizované návštevy mestskej kniţnice, literárny karneval, výstavka 

rozprávkových kníh, besedy s policajtom, školský deň mlieka, rozhlasové relácie k významným dňom 

a kampaniam ... 

 

- Školská jedáleň sa zapojila do projektov na podporu zdravého stravovania (školské mlieko, školské ovocie). 

- Prenájom priestorov telocvične občanom mesta a záujmovým zdruţeniam najmä cez Centrum voľného času Spišské 

Vlachy,  

- 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, priestory na vyučovanie (výtvarný odbor, hudobný odbor)  

- spolupráca so zborom pre občianske záleţitosti v Spišských Vlachoch (program pre dôchodcov, prednes básne pri 

rôznych príleţitostiach ...)  

- spolupráca s ÚSS Domovina Hodkovce, Dobrovoľným hasičským zborom Spišské Vlachy, Klubom stolného tenisu 

Spišské Vlachy, Jednotou dôchodcov Spišské Vlachy, Správou NP Slovenský raj. 

- kontakty so školami z partnerskej gminy Gizalky v Poľsku (výmena ţiakov počas v júni 2014), neformálna spolu-

práca s „Gimnazium“ v gmine Tymbark (Poľsko)  

- spolupráca s Centrom pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie Spišská Nová Ves 

- Spolupráca s VŠ a SŠ (Prešov, Nitra, Ruţomberok, Krompachy, Levoča) – praktikanti (budúci učitelia, vychováva-

telia, kuchári) 

- Spolupráca s Inštitútom hokejových štúdií – vykonávanie asistencie učiteľa na hodinách telesnej výchovy na prvom  

stupni – trénerská prax (basketbal) študenta VŠ 

- Spolupráca so Spišským divadlom pri tvorbe divadelného predstavenia. 

 

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.   

 

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, 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  odme-

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

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 
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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, napr. kopírovanie študijných materiálov pre ţia-

kov. Pre verejnosť prenájom priestorov (najmä telocvičňu - prostredníctvom CVČ, sporadicky jedáleň a učebne), dôchod-

com obedy v školskej jedálni. Na základe zmluvy poskytujeme vzdelávacie priestory ZUŠ-ke Krompachy najmä výtvar-

nému odboru, v menšej miere hudobnému (hra na hudobný nástroj). 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 partnerskou školou  v poľskom Tymbarku. V období školských prázdnin bol uskutočnený 

výmenný pobyt dvoch desiatok našich ţiakov so ţiakmi z poľskej gminy Gizalki.  

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). Vychádzajúc z tohoročných skúseností s organizovaním medzinárodnej 

výmeny ţiakov odporúčame otvoriť moţnosť uţších osobných kontaktov zamestnancov partnerských škôl (návšteva za-

mestnancov školy v inej škole). 

 

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 

(J.Fecková, N.Michalková, Pavolová), súvislú pedagogickú prax piatim študentom VŠ (M.Lešková, M.Dzuríková, 

Z.Kšanová, L.Zubaľová, E.Nováková).   

Školská jedáleň je zmluvným školiacim pracoviskom Súkromnej SOŠ Krompachy a v minulom školskom roku 

v nej absolvovali prax dvaja študenti (M.Poradová a S.Rovderová).  

 

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

a) prijatí ţiaka do školy : ................................................................................................ 58 

b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky ţiaka : ..............................................     4 

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

d) oslobodení ţiaka od povinnosti dochádzať do školy : ................................................       1 

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

f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : .....   61 

g) uloţení výchovných opatrení : ....................................................................................     48 

h) povolení vykonať komisionálnu skúšku : ..................................................................       4 

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

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

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa 22. septembra 2014   

   

 

 

                             Ing. Pavol Gubka 

          riaditeľ školy 


