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

 

Príloha č. 1 

k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  

za školský rok 2012/2013 

Správy metodických združení a predmetových komisií 

 

Metodické zdruţenie - Prvý stupeň  

Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 
     Na 1. stupni našej školy sme naďalej postupovali v súlade so školskou reformou podľa Zákona 

o vzdelávaní č. 245/2008,jeho vyhlášok, usmernení, pokynov. Svoju prácu sme realizovali v súlade 

s legislatívnymi zmenami. Ţiaci 4. ročníka uţ po druhýkrát ukončili primárne vzdelanie ISCED 1. 

Problémom aj tento rok boli včas nedodané učebnice. Pedagógovia pokračovali v napĺňaní vlastného 

školského vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Vytvorili sme učebné osnovy pre 4. ročník 

dopravná výchova, UO a TVVP pre MRK.  

Zistili sme, ţe vo 4. ročníku je treba posilniť predmet MAT, a hlavne PDA , lebo jeho doterajšia dotácia 

– jedna vyučovacia hodina je nedostačujúca. 

Pre pedagógov a ţiakov sa výrazne zlepšili podmienky vo výchovno- vzdelávacom procese. Kaţdý 

pedagóg má vlastný počítač, vo 4. ročníku máme aj interaktívnu tabuľu. Zlepšili sa tieţ podmienky sociálnych 

zariadení. Naďalej však ostávajú nevyhovujúce triedy, kde nám padá omietka zo stropov. Taktieţ by sme 

privítali prístup do telocvične na dve vyučovacie hodiny TEV. 

Zásluhou všetkých pedagógov 1. stupňa, sme aj naďalej  posilňovali vyučovacie predmety ŠVP 

v ŠKVP. Počas celého roka sme sledovali legislatívne zmeny, nové vyhlášky, metodické pokyny a iné. 

K hodnoteniu ţiakov prispeli aj vzájomné rokovania s pedagógmi. MŠ a pedagógmi. 2. stupňa : 

- plynulý prechod ţiakov z MŠ do ZŠ 

- odstraňovanie logopedických chýb u ţiakov predprimárneho  vzdelávania  

- pestovať  u detí správny úchop písacích potrieb 

- plynulý prechod ţiakov z 1. stupňa na 2. stupeň   

- počet slov v diktátoch ustáliť na 45 aţ 50 pre 4. ročník 

- oprava písomných prác a diktátov = zhoda značiek 

- hľadať príčiny nezáujmu ţiakov o školu 

 
 

 Trieda 

Slovenský jazyk Matematika Prírodoveda 

Diktát Test výstupný Výstupný test Výstupný test 

Chýb Známka 

Priemer 

na žiaka 

v % 

Známka 

Priemer 

na žiaka 

v % 

Známka 

Priemer 

na žiaka 

v % 

Známka 

1.A 6,8  90,35  94,13    

1.B 5,4  87,68  95,14    

2.A  2 82,00  86,00    

2.B   85,25  71,00    

3.A 5,3 2 75,00  69,00 3   

4.A 5,5 3 85,00 2 66,95 3 62,79 3 
 

Správanie  

Pri udeľovaní výchovných opatrení sme postupovali podľa vnútorného školského poriadku. 

V škole je veľa ţiakov, ktorým na ich vzdelaní záleţí aj ich rodičom. Dosahujú dobré výsledky, reprezentujú na 

súťaţiach v rámci obvodu, okresu, ba i medzištátne. Sú pýchou našej školy. 



Pochvalný list udelený riaditeľom školy, dostali  absolventky primárneho vzdelávania, ţiačky 4. ročníka – Laura 

Mihalková a Sofia Mikolajová  za výborné študijné výsledky počas školskej dochádzky na prvom stupni. 

Mikolajová aj za reprezentáciu školy v umeleckých a športových aktivitách. 

 

Divadelné predstavenia, kultúrne a športové podujatia, výstavy, súťaže  

- bábkové divadelné predstavenie v Košiciach - Zvonkohra 

- filmové predstavenie v Spišskom Podhradí – Happy feet 

- koncert  ľudovej hudby SĽUK v kinosále KD v Spišských Vlachoch 

- výstava kraslíc v galérii mesta 

- výstava obrazov v galérii mesta, absolventov ZUŠ 

- vianočné pozdravy 

- výzdoby – jesenná, vianočná, jarná 

- lyţiarsky kurz – Zahura – 2. ročník 

- plavecký kurz – Spišská Nová Ves – 3. ročník 

- dopravný kurz – Spišské Vlachy – 4. ročník 

- škola v prírode - Spišské Vlachy a región Spiša – ţiaci 1. stupňa 

- športová olympiáda 

- školské kolo HK 

- školské kolo Slávik Slovenska 

- privítanie prvákov na školskom dvore štvrtákmi 

- posedenie so starými rodičmi 

- pasovačky – prijímanie ţiakov 1. ročníka do ţiackeho cechu našej školy 

- návšteva detí z MŠ Slatvina, Spišské Vlachy 

- prváci navštívili MŠ, spolupráca s inými školami, materskými školami 

- mikulášske besiedky 

- deň otvorených dverí 

- zápis ţiakov do 1. ročníka 

- karneval 

- MDD – Rudoľova záhrada 

- zber druhotných surovín 

- peeraktivisti – zdravá ţivotospráva 

- účasť na otvorenej hodine HUV v 9.ročníku – hudobné nástroje 

- didaktické hry – v zimných mesiacoch Zahurou 

- v rámci predmetu VLA, 2. ročník – Naše mesto – návšteva MsÚ, prijatie primátorom mesta 

- Beh ulicami mesta pri príleţitosti 770. výročia mesta S. Vlachy 

- testovanie ţiakov 4.ročníka – porovnávanie ţiakov DED a ţiakov s IVP začlenených v beţnej triede 

- aktivity obsahovo súvisiace so školami podporujúcimi zdravie 

-  TIMS – testovanie z prírodovedy a matematiky 

- PIRLSS – test na zisťovanie čitateľskej gramotnosti  

- V matematickej súťaţi KLOKAN sa stala úspešnou riešiteľkou  prváčka Lívia Kvítková. 

- Mladší futbalisti nás úspešne reprezentovali  v Poľskom Tymbarku – D. Kočiš, L. Valenčík, M. Kandra, 

D. Maro, R. Klapáč. 

- V recitačných súťaţiach – regionálna „A Slovo bolo u Boha“ Poprad – 3. miesto, Šprincove 

Krompachy – 1. miesto, obvodová, HK Krompachy - 3.miesto, získala druháčka Katarína Jankovičová 

- V speváckej súťaţi – Slávik Slovenska – okresné kolo - 2. miesto obsadila naša tretiačka                                                                                                    

Stela Handlovičová  

- V zbere papiera zvíťazili tretiaci. Spolu nazbierali 1730kg. Najúspešnejšia bola Sarah Uhrínová 

so 698.kg.  

- V rámci predmetu HSK – Marec - Mesiac knihy, sme navštívili mestskú kniţnicu, kde sme si 

zasúťaţili.  

- Pravidelne sme posielali príspevky aj s fotografiami na náš internetový školský portál. 

  

Aktivity a prezentácie na verejnosti : 
- V spolupráci s inými inštitúciami sme obohacovali vzdelávací proces v rôznych oblastiach 

prostredníctvom diskusií, besied, výstav, súťaţí, prezentácií:  

o MŠ Slatvina, MŠ Spišské Vlachy 

o DED v Spišských Vlachoch 

o ZŠ v okolí Spišských Vlách 

o s učiteľmi 2. stupňa našej školy 

o s pedagogicko- psychologickou  poradňou 



o s centrom pedagogicko- psychologického poradenstva 

o s asistentom pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovanej 

rómskej komunity 

o s centrom voľného času  

-  Uţ druhý rok sa ţiaci štvrtého ročníka prezentujú svojimi vlastnými prácami v rámci ukončenia 

primárneho vzdelávania. 

 

Výlety a exkurzie  
- planetárium v Prešove 

- hrad, skanzen, starobylý vojenský tábor v Starej Ľubovni 

 

Návrhy, východiská: 
- Naďalej získavať ţiakov pestrým vyučovacím procesom, novými metódami a formami výučby, podpora 

ţiakov v sebarozvoji. 

- Vo väčšej miere vyuţívať  interaktívnu tabuľu všetkými pedagógmi 1. stupňa. 

- Pre lepšie obohatenie vzdelávacieho procesu aj naďalej viesť otvorené hodiny pre ostatných pedagógov 

1. stupňa. 

- Zakúpiť pre 4. ročník nové PZ z MAT.- Bero, Berová za spoluúčasti RZ a rodičov. 

- Ţiaci 2. ročníka budú vedieť násobilku v obore do 20. 

- Ţiaci 4. ročníka násobilku v obore do 100. 

- Posilniť  PDA  a MAT  o 1 vyučovaciu hodinu, v rámci ŠKVP. 

- V rámci HSK a SJL  docieliť u ţiakov čítanie s porozumením. 

- Ţiak 4. ročníka má prečítať 120 slov za 1 minútu. 

- Učiť ţiakov samostatne písať poznámky do zošitov. 

- Učebný plán ostáva bezo zmeny. 

- Naďalej propagovať našu školu uţ v osvedčených aktivitách : 

- Deň otvorených dverí 

- Besiedka s dôchodcami 

- Pasovačky pre prvákov 

- Vyradenie s prezentáciou ţiakov 4. ročníka primárneho vzdelávania 

- zabezpečiť úpravy interiéru tried 

- vyhradiť pre ţiakov 1. stupňa políčka 

- pokúsiť sa o nové, atraktívne aktivity pre ţiakov na 1. stupni 

- zmena vo vedení vedúcej MZ na 1. stupni – nová voľba 

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry  

1. Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 
- Úlohy a ciele, ktoré PK SJL prijala, boli v priebehu školského roka splnené. Vytvárali sa optimálne 

podmienky pre realizáciu všetkých ţiakov – talentovaných, z málo podnetného prostredia, aj ţiakov 

s vývinovými poruchami učenia. Vyučovací proces prebiehal v súlade s učebnými osnovami 

a tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi pre jednotlivé triedy, v ţiadnom ročníku nedošlo 

k časovému sklzu. 

o Štátny vzdelávací program: 

- V 5. – 9. roč. – získavanie stanovených kľúčových kompetencií 

- súčasťou vzdelávacieho procesu v predmete slovenský jazyk a literatúra boli cvičenia zo 

slovenského jazyka pre ţiakov 9. ročníka v rozsahu 2 hodiny týţdenne v mesiacoch september – 

máj, 

- pre 9. ročník boli vypracované nové tematické výchovno-vzdelávacie plány z jazykovej i literárnej 

zloţky v súlade s novými učebnými osnovami a novými učebnicami, 

- nové učebnice Slovenský jazyk pre 9. ročník (J. Krajčovičová, J. Kesselová) a Literárna výchova pre 

9. ročník (D. Petríková),  t.z. kompletné pokrytie novými učebnicami v 5. aţ 9. ročníku,  

- boli vypracované, napísané a vyhodnotené vstupné, polročné a výstupné previerky, výsledky sú 

zaznamenané v tabuľke pri zápisniciach; (stručná analýza: diktáty sa pohybujú okolo priemernej 

známky 3,5; previerky od 40% - 80 %, 8. ročník vykazuje stabilne najniţšie percento náučnosti 40 – 

50 %, ostatné ročníky porovnateľný priemer, diktáty najslabšie 8. a 5. ročník. Najniţšie % náučnosti 

sa objavuje pri vstupných previerkach. Z rómskych tried patria pod našu PK tri rómske triedy 5.C, 

6.C, 6.D – úroveň náučnosti okolo 30 - 40%), 



- boli napísané kontrolné diktáty, školské písomné práce a tematické previerky v súlade so zameraním 

podľa učebných osnov v kaţdom ročníku,  

- v novembri prebehlo pilotné testovanie piatakov (NUCEM - 09.11.), 

- v novembri sa uskutočnilo skúšobné celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka – KOMPARO 

2012/13; (výsledky: testovaných bolo 32 ţiakov, priemerná úspešnosť ţiakov našej školy – 56,0 %, 

priemerná úspešnosť ţiakov v SR – 54,8 %; 9.A – 55,5 %, 9.B – 56,5 %; 4 ţiaci s ŠPU),  

- v marci sa naši ţiaci zúčastnili CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA 9; (výsledky: priemerná 

úspešnosť ţiakov našej školy – 68,35 %, priemerná úspešnosť ţiakov v SR – 67,51 %, 9.A – 67 %, 

9.B – 69 % - 2 rómske ţiačky, 4 ţiaci s IVP), stručná analýza: testovaných bolo 34 ţiakov, z toho 

dvaja Rómovia a 4 ţiaci s ŠPU, najvyššie 100% dosiahla D. Trávničková, traja ţiaci stratili len 1 

bod, najslabší výsledok bol 8% -rómska ţiačka), 

- v máji sa uskutočnilo testovanie ţiakov 8. ročníka KOMPARO na úrovni školy – pouţité testy zo šk. 

roku 2011/2012 a 2010/201, ktoré bolo realizované formou akýchsi riaditeľských testov, za účelom 

zistiť vedomostnú úroveň ôsmakov (ţiaci sa neučia, zvolané aj mimoriadne RZ). (Výsledky: pod 

celoslovenským priemerom). 

- v máji sa konali prijímacie skúšky na stredné školy. SJL prebiehal formou testu s výberom správnej 

odpovede, práca s textom, zverejnené na stránkach školy,  

- v júni ţiaci 9. ročníka riešili absolventské testy; (výsledky: 9.A–75,3 %, 9.B-73,6 %); 

- zvýšená pozornosť bola venovaná slaboprospievajúcim ţiakom a ţiakom so ŠPU, pre ktorých 

učitelia vypracovávali IVP,  vo vyučovacom procese uplatňovali individuálny prístup 

a spolupracovali so špeciálnym pedagógom, 

- práca s talentovanými ţiakmi prebehla formou literárnych súťaţí, umeleckých súťaţí, (konkrétne 

spomenieme niţšie), formou podpory a odbornej pomoci ţiakom zo strany učiteľov v rámci vlastnej 

tvorby ţiakov,   

- dôraz na rozvoj komunikatívnej stránky u ţiakov v súlade s novými princípmi v rámci školskej 

reformy sa realizoval na vyučovacích hodinách formou rôznych komunikačných situácií, formou 

mimočítankového čítania, propagáciou kniţných titulov, formou účasti na rôznych súťaţiach 

a akciách.   

o Školský vzdelávací program: 

- V 5. aţ  7. ročníku – vyučovanie predmetu tvorivá dramatika s časovou dotáciou 1 hodina týţdenne. 

- V 8. – 9. ročníku  - vyučovanie predmetu rétorika s časovou dotáciou 1 hodina týţdenne. 

- Pre nové predmety boli vypracované učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány. 

- Po prehodnotení práce a dosiahnutých výsledkov sa PK rozhodla  pokračovať v zabehnutom systéme 

ŠkVP (aktualizovať, oţiviť TVVP, UO). 

 

2. Mimovyučovacie aktivity  
- Recitačné súťaže: 

- Hviezdoslavov Kubín – súťaţ v prednese poézie a prózy – prebehli triedne kolá, školské kolo, 

v spádovom kole v Krompachoch umiestnenie: Michaela Chibeľová, 9.B – 1. miesto, Flavián 

Nehila, 7.B -  1.m, Vanesa Janečková, 5.B – 3.miesto,  

- Štúrov Zvolen – súťaţ v rétorike – prebehli triedne kolá, školské kolo,  v regionálnom kole súťaţe 

v rétorike v Spišskej Novej Vsi nás reprezentovali: Dominika Trávničková - 9.B, Ema 

Helcmanovská - 6.B.   

o spolupracovali sme s NBV v oblasti prípravy ţiakov na kresťanské recitačné súťaţe: 

- Šprincove Krompachy – súťaţili literárne ţiacke práce – ocenení za vlastnú tvorbu: Veronika 

Valenčíková – 7.B, Dominika Suchá – 7.B, Zuzana Legátová – 7.B, Henrieta Brajerčíková – 7.B, 

Róbert Maťašovský – 7.B, Ivana Holotňáková – 6.B. 

- Ďalšie podujatia 

- Koncert Integrácia 2012 (odmena pre ţiakov, ktorí reprezentovali školu v rámci Dní školy), 

- Divadelné predstavenie Dobrodruţstvo pri obţinkách alebo zmierenie (17.10.),  

- Medzinárodný deň  školských kniţníc – na našej škole sme si tento zaujímavý deň pripomenuli 

sériou aktivít, zameraných na prácu s knihou – v kaţdom ročníku   

- Deň otvorených dverí, kde sme predstavili nové predmety ŠkVP: tvorivú dramatiku  aj rétoriku – 

scénka Mrázik  

- Dni mesta – účasť na oslavách 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské Vlachy – 

scénka Vlašská Snehulienka a Mrázik  

- Otvorená hodina TDA – Z rozprávky do rozprávky pre 5. ročník – v rámci projektu  
- Besiedky pre starých rodičov – v rámci mesiaca úcty k starším – pásmo básní, scénok, úvahy ...   



- v súvislosti s mimočítankovým čítaním prebehli v triedach besedy, tvorba ţiackych projektov a ich 

prezentácia, vyskúšali sme aj nové metódy a formy práce – Výstavka rozprávkových kníh v 5. 

ročníku, Literárny karneval, Moja najmilšia encyklopédia, 

o Nesplnené úlohy: 

- návšteva mestskej kniţnice ţiakov 5. ročníka presunutá na ďalší školský rok z časových dôvodov, 

- neuskutočnená súťaţ v prednese, resp. čítaní pre ţiakov rómskych tried kvôli nezáujmu ţiakov, 

- burza kníh - časové dôvody – presunuté do budúceho školského roku, 

- Stretnutie so sv. Cyrilom a Metodom – časové dôvody – presunuté na október 2013 

 

3. Návrhy a odporúčania na budúci školský rok: 
- v budúcom školskom roku vyučovať podľa zabehnutého systému ŠkVP, predmet rétorika 8.- 9. 

ročník v rozsahu 1 hodina týţdenne, v 5. - 7. ročníku predmet tvorivá dramatika v rozsahu 1 hodina 

týţdenne,  

- upraviť rozvrh hodín podľa moţností tak, aby predmet školského vzdelávacieho programu tvoril 

dvojhodinový blok spolu s predmetom SJL, 

- kabinet SJ priebeţne vybaviť novšími učebnými pomôckami, zakúpiť CD – prehrávač s USB 

vstupom, gramofón, reproduktory s pripojením na notebook, 

- učiteľskú kniţnicu obohatiť novšou odbornou literatúrou,  

- zakúpiť učebnice, resp. cvičebnice na precvičovanie čitateľskej gramotnosti, 

- zriadiť učebňu slovenského jazyka a literatúry s ohľadom na nové vyučovacie predmety v rámci 

školského vzdelávacieho programu – tvorivá dramatika, rétorika. 

  

Predmetová komisia cudzích jazykov 

Hodnotenie a analýza 
V tomto školskom roku vyučovanie CJ postupovalo podľa  ŠVP  a ŠkVP v 5, 6, 7, 8 a 9. ročníku.  

Anglický jazyk sa v týchto ročníkoch vyučoval podľa učebníc PROJECT – 3. vydanie, ktoré je na veľmi dobrej 

úrovni. Ţiaci s IVP v špeciálnej triede pouţívali učebnicu určenú pre 1. stupeň ZŠ – BUSY BEE. Nemecký 

jazyk, ako 1. cudzí  jazyk sa vyučoval v 9.  ročníku.   

Vzhľadom na náročnosť učiva je potrebné vyučovať 1. CJ v časovej dotácii aspoň 4 hodiny týţdenne aj v 7. 

ročníku   

V 6.- 9.  ročníku si ţiaci vybrali z ponuky RJ, NJ ako 2. cudzí jazyk, ktorý mal časovú dotáciu 1 hodinu týţdenne 

v 7. – 9. ročníku, v 6. ročníku 1.5 hod. týţdenne. Vyučovanie 2. CJ má informatívnu úroveň. (A 1.1) 

Vedomostná úroveň  ţiakov jednotlivých tried v ročníkoch je na dobrej úrovni, v závislosti od skupiny,  

konkrétne výsledky sú percentuálne zapísané v tabuľkách / príloha k zápisnici PK CJ/. V skupinách IVP +  ţiaci 

s celkovo slabým prospechom sú zaznamenané niţšie percentá úspešnosti ( 50% - menej ). 

Absolventi ZŠ v 1. CJ by mali mať zvládnutú úroveň A2, začiatok B1 podľa SERR. 

Ţiaci boli vedení k samostatnosti, tvorivosti, k aktívnemu pouţívaniu jazyka.  

Vybraní ţiaci 8. a 9. ročníka si svoje zručnosti v ANJ otestovali v testovaní SCIO- on line, avšak výsledky boli 

priradené iba ôsmakom, kde dosiahli úroveň A1 – A2.  

Hodnotenie deviatakov zatiaľ nebolo zverejnené. 

V tomto šk. roku je potrebné pochváliť niektorých deviatakov hlavne v komunikačných zručnostiach – 

rozprávanie. Ţiačka 9.B triedy D. Trávničková bola ocenená v komunikačnej časti na olympiáde ANJ na 3. 

mieste. ( celkové hodnotenie – 9. miesto ).       

 

Mimovyučovacia činnosť 
Ţiaci, pod vedením učiteľov, sa venovali cudziemu jazyku aj mimo povinnej prípravy. 

V októbri si ţiaci pozvali svojich starých rodičov na krátke posedenie ( Čaj o piatej) spojený s prezentáciami 

prác a ukáţkami krúţkovej činnosti v CJ. 

V mesiaci december piataci a šiestaci pripravili aktivity v CJ pre budúcich piatakov. V tom istom mesiaci si ţiaci 

porovnávali svoje vedomosti v školskom kole Anglickej olympiády, v januári sa ţiačka Dominika Trávničková 

zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. 

Krúţok e-Twinning pod vedením uč. Kočišovej získal 4. miesto v celosvetovej súťaţi projektu e-Twinning. 

V krúţku Zábavná angličtina – MRK pod vedením uč. Vrábľovej pracovali ţiaci 5. – 7. ročníka.  

 

 Návrhy 
- dotácia 4 hodín vo všetkých ročníkoch ISCED 2 z dôvodu náročnosti učiva  

- pokračovať s vytvorením skupín IVP + ţiaci s celkovo slabým prospechom alebo vytvorenie jazykovej 

triedy od 5. ročníka  



- nedávať hodiny jazykov 5. a 6. hodinu, hlavne druhý CJ, keďţe je tam hodinová dotácia týţdenne 

- delenie skupín NJ – 2. CJ v 7. ročníku  

- delenie učebníc PROJECT – konkrétne delenie je zapísané v zápisnici PKCJ, bude doplnené na 

začiatku šk. roka 

- nákup učebníc RJ a NJ pre 2.CJ, taktieţ nákup podporných materiálov k týmto predmetom 

- nákup materiálov na prípravu TESTOVANIE 9 v ANJ 

- ocenenie ţiačky D. Trávničkovej za reprezentáciu školy v okresnom kole AO 

- ocenenie ţiakov e – Twinning 

- nákup nových stoličiek v učebni ANJ 

 

 

Predmetová komisia dejepisu a geografie   

1. Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov      
- vyučovanie prebiehalo podľa vytvorených časovo – tematických plánov jednotlivých predmetov  

- úlohy jednotlivých predmetov boli zamerané  hlavne na pozitívny rozvoj osobností ţiakov, ich vedomostí 

a zručností, 

- naučili sme ţiakov :  

- zaraďovať historické a zemepisné udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, 

- rozpoznávať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 

- vyuţívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti, 

- rozlišovať miestny, regionálny, národný , globálny historický a zemepisný priestor, 

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 

- rozvíjali sme u ţiakov kritické myslenie, viedli sme ich k samostatnému hodnoteniu historických udalostí 

- okrem nových a zaujímavých informácií ţiaci získali priestor na vlastnú realizáciu a moţnosť súťaţivou 

formou porovnávať svoje schopnosti a vedomosti 

- aplikovali sme  postupy a metódy, ktoré kládli dôraz na aktívny prístup ţiakov v procese hľadania, 

objavovania a vytvárania poznatkov 

- uplatnili sme zásadu dejepis a zemepis hrou, 

-  ţiaci boli vedení k slovenským tradíciám, spoznávali významné osobnosti a historické 

udalosti regionálnych dejín, 

-  ţiaci sa zapájali do kultúrneho a spoločenského diania v regióne, oboznámili sa s ich historickými, 

geografickými, prírodnými a kultúrnymi zvláštnosťami, 

-  na plastickejšiu realizáciu vybraných učebných tém sme vyuţívali exkurzie, 

-  na vyučovacích hodinách boli pouţité: počítače, internet, interaktívna tabuľa, náučné CD a  DVD filmy, 

encyklopédie, historické (Historická revue) a geografické časopisy, zvukové nahrávky, obrázky, projekty, 

čím sme v značnej miere obohatili vyučovací proces.  

- k ţiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami sme pristupovali individuálne, zohľadňujúc ich stupeň 

postihnutia. 

- v rámci projektu MRK (Marginalizovaných rómskych komunít) sme sa osobitne venovali rómskym ţiakom 

na hodinách regionálnej výchovy pri poznávaní nášho regiónu 

- v priebehu školského roka prišli nové učebnice pre 9. ročník (z geografie a dejepisu) 

- V rámci dejepisnej časti Regionálnej výchovy ţiaci preukázali svoje schopnosti  
- tvorivosťou a originalitou svojich nápadov,  

- spracovaním jednotlivých tém,  

- výrobou vlastného exponátu, historickej mapy, listiny, erbu, 

-  tvorbou historického portfólia,  

- spracovaním historického videa, 

- prezentovaním historickej udalosti, či osobnosti z regionálnych dejín,  

o spätnú väzbu sme získali spracovaním záverečného pracovného listu Poznaj 

svoj región, ktorý ţiaci  realizovali v teréne 

 
- V rámci geografickej časti Regionálnej výchovy ţiaci mapovali Spišské Vlachy po geografickej stránke 

- V rámci Regionálnej výchovy dejepisnej a geografickej časti ţiaci pracovali na vyučovacích hodinách 

s pracovným zošitom v rámci týţdenníka SME.   

- Vyučovanie dejepisu a geografie v rámci štátneho vzdelávacieho programu a regionálnej výchovy 

(dejepisnej a geografickej časti) v rámci školského vzdelávacieho programu hodnotíme v celku  pozitívne. 

-  V rámci štátneho vzdelávacieho programu nedostatky vidíme v : 

- nedostatočne zredukované učivo dejepisu  pre 6. ročník (nepostačujúca časová dotácia 1 

hodina týţdenne) 



- nedostatočne zredukované učivo geografie pre 5. a 6. ročník (nepostačujúca časová dotácia 1 

hodina týţdenne) 

 

2. Navrhujeme 
- skrátiť časovú dotáciu pre vyučovanie Regionálnej výchovy – dejepisnej časti v 6. ročníku z 1 

hodiny týţdenne na 0,5 hodiny týţdenne a posilniť časovú dotáciu pre vyučovanie dejepisu 

v 6. ročníku o pol hodiny týţdenne 

- skrátiť časovú dotáciu pre vyučovanie Regionálnej výchovy – geografickej časti v 5. a 6. 

ročníku z 1 hodiny týţdenne na 0,5 hodiny týţdenne a posilniť časovú dotáciu pre vyučovanie 

geografie v 5. a 6. ročníku o pol hodiny týţdenne 

 

3. Uskutočnené aktivity 
- Propagácia ŠkVP z dejepisu v rámci Dňa otvorených dverí pre budúcich piatakov,  12. december 2012 

- Zapojenie sa do výtvarnej súťaţe na tému Jánošík Liptovský lúpeţník, organizovanej Múzeom Janka Kráľa 

v Liptovskom Mikuláši, súťaţe sa zapojilo 34 ţiakov, kaţdý účastník súťaţe obdrţal dukát – Jánošík – 300 

rokov legendy,  máj – jún 2013 

-  Exkurzie 

- 5.ročník ( 5. A, 5. B) 

- Regionálna výchova : kostol v Ţehre, DSS v Hodkovciach – remeslá, Spišská Kapitula 

9. október 2012 

- Dejepis, Geografia : Košice – Miklušova väznica, Botanická záhrada, 18.október 2012 

- Regionálna výchova, Geografia – Sikľavá skala – lokalita patriaca do sústavy NATURA 2000 

- 5. február 2013, (spolupráca s PK Bi), odborný výklad poskytol Mgr. M. Barlog  (NP 

Slovensky raj) 

 

- 7. ročník (7.A, 7.B) 

- Regionálna výchova, Geografia, Dejepis – Sp. Podhradie (evanjelicky kostol, synagóga, 

sokoliareň pod Spišským hradom) – Poprad (Podtatranské múzeum), 11. apríl 2013 

- Regionálna výchova, Geografia, Dejepis – Keţmarok – kláštor redemptoristiek, hrad ( na 

hrade Rozprávka o zlatom pierku), história Lyceálnej kniţnice, dreveného artikulárneho 

kostola a nového evanjelického kostola, 5. jún 2013 

 

- 8. ročník ( 8.A, 8.B) 

- Geografia : Sivá Brada, Dreveník (aj  ţiaci 9. ročníka- 9. A, 9. B), 5. jún 2013 

- Špecifiká exkurzie: 51 ţiakov sa zúčastnilo pokusu o slovenský rekord „ Najviac mladých 

milovníkov prírody v chránených územiach“. Pešo sme prešli trasu zo Sivej Brady, cez 

Spišský hrad a Dreveník do Ţehry. Sprevádzal nás a odborný výklad poskytol Mgr. Barlog zo 

správy NP Slovenský raj. Viac o slovenskom  rekorde: 

http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&

id=835&Itemid=66#.UcHQ6udSiCk   
- Dejepis : Prešov – Quo vadis (divadelné predstavenie), aj ţiaci 9. ročníka (9.A, 9.B),              

17. december 2012 

 

 

Predmetová komisia matematiky a fyziky  

1. Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 

 
Matematika 

- V 5. aţ 9. ročníku sme vyučovali podľa Učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu (ŠtVP)  

a Učebných osnov Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). 

- Vyučovanie matematiky v špeciálnych triedach prebiehalo podľa časovo-tematických plánov špeciálnej 

školy. 

- V niektorých triedach boli zaradení integrovaní ţiaci, ktorí sa vzdelávali podľa špeciálneho programu. 

- V 5., 7. a 8. ročníku bola v matematike k 3,5 hod. ŠtVP (v 9. ročníku ku 4 hod.) pridaná 0,5 hod./týţdeň 

na vyuţitie IKT v matematike (v 8. ročníku boli ţiaci na tejto hodine delení na dve skupiny a IKT 

v matematike sa striedalo kaţdý druhý týţdeň s informatikou). 

- Praktické cvičenia z matematiky pre ţiakov 9. ročníka sa vyučovali formou vzdelávacích poukazov 2 

hod./týţdeň. 

http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=66#.UcHQ6udSiCk
http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=66#.UcHQ6udSiCk


- Vyučovanie matematiky v 9. ročníku prebiehalo len s prvým dielom matematiky a so 

zakúpenými pracovnými zošitmi. 

 
Fyzika   

- V 6. aţ 9. ročníku sa fyzika vyučovala podľa Učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu (ŠtVP).  

- V 7. ročníku bola k fyzike pridaná 1 hod. / týţdeň na Praktické cvičenia z fyziky. 

- V 8. ročníku bol v ŠkVP voliteľný predmet Základy astronómie 1 hod/týţdeň (vyučoval sa v bloku 2 

hodiny kaţdý druhý týţdeň). 

- V 9. ročníku bol v ŠkVP voliteľný predmet Základy akustiky 1 hod/týţdeň (vyučoval sa v bloku 2 hodiny 

kaţdý druhý týţdeň). 

- Vyučovanie fyziky v 6. ročníku prebiehalo v skupinách – delené triedy – 2 hodiny kaţdý druhý týţdeň. 

- Vyučovanie fyziky v 9. ročníku bolo časovo náročné (prebralo sa celé učivo, ale chýba čas na precvičenie 

a upevnenie učiva) 

 
Informatika   

- V 5. aţ 9. ročníku sa v tomto školskom roku vyučovalo podľa Učebných osnov Štátneho vzdelávacieho 

programu (ŠtVP).  Vyučovalo sa v skupinách (v 6. – 8. ročníku) a v celej triede (v 5. a 9. ročníku) 1 hod / 

2 týţdne. 

 

2. Doplňujúce informácie 
 

- učebné osnovy sme splnili (len v Matematike sa z 8. ročníka presúva Kombinatorika do 9. ročníka). 

- ţiaci zvládli učivo matematiky a fyziky na primeranej úrovni podľa svojich moţností a schopností. 

- 0,5 hodiny -  IKT v matematike pouţitím  GeoGebry je pre ţiakov potrebná, odporúčame pokračovať aj 

v ďalších rokoch.  

- na hodinách fyziky sa so ţiakmi v delených skupinách v 6. roč. pracovalo dobre. 

- v 7. roč. mali ţiaci 1 hodinu praktické pokusy – celá trieda – hodnotíme kladne. Snaţili sme sa ţiakov 

zapojiť čo najviac do praktických pokusov z fyziky. 

- členovia PK spolupracovali spolu pri príprave ţiakov na otvorenú hodinu pre budúcich piatakov, pri 

súťaţiach, exkurziách a ďalších akciách. 

- do predmetov M, F sme vnášali prvky Environmentálnej výchovy. 

- na matematike a fyzike sme vyuţívali prostriedky IKT v čo najväčšej miere. 

- v 5.– 9.ročníku sme písali vstupné testy, školské písomné práce a výstupné testy (výsledky sú uvedené 

v zápisnici PK MFI).  

- zapojili sme sa do súťaţí Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický klokan a GeniusLogicus 

- Testovanie KOMPARO v 9.ročníku (32 ţiakov):  naša škola 50,8 % 

           SR  50,5 % 

        9.A: 53,5 %  9.B: 47,7 % 

- TESTOVANIE 9  (34 ţiakov)    naša škola 60,88 % 

        SR  60,07 % 

- dňa 9.11.2012 sa v 5. ročníku uskutočnilo PILOTNÉ TESTOVANIE 5 – NÚCEM 

- Individuálna starostlivosť o ţiakov v matematike - V kaţdom ročníku sú ţiaci, ktorí sa vzdelávajú podľa 

IVP. 

o učivo sa preberá podľa individuálneho plánu z Matematiky 

o učivo v špeciálnych triedach sa preberá podľa plánov špeciálnej základnej školy 

- Súťaže 

o PYTAGORIÁDA – zapojilo sa 74 ţiakov  

 Školské kolo - Úspešní riešitelia: Kristián Poľaček (3.ročník), Jakub Kalický, Erik 

Čurilla (4.ročník), Matej Sedlák (5.ročník), Matej Bukšár, Erik Podracký (6.ročník) 

o MO – matematická olympiáda - zapojilo sa 26 ţiakov 

 Školské kolo - Úspešní riešitelia: Annamária Birošová, Patrícia Mikulová (5.ročník), 

Ondrej Porada, Nikola Kalická, Matúš Sater, Eduard Schwarcz, Linda Koţárová, Mária 

Kyjovská (9.ročník) 

 Okresné kolo - Úspešná riešiteľka: Nikola Kalická (9.ročník) - účasť na krajskom kole 

o GENIUS LOGICUS – zapojilo sa 9 ţiakov ( forma B – s meraním času): 

 Zlatý certifikát - Matej Bukšár – 10. miesto v národnom hodnotení (28 bodov) 

 Strieborný certifikát - Samuel Mikula – 30. miesto v národnom hodnotení (21 bodov), 

Aurel Holotňák – 68. miesto v národnom hodnotení (18 bodov) 

 Bronzový certifikát - Olívia Holotňáková, Tomáš Tabáček, Patrícia Mikulová, Matej 

Sedlák, Erik Podracký, Matej Hric 



o MATEMATICKÝ KLOKAN – zapojilo sa 13 ţiakov  

 úspešný riešiteľ: Lívia Kvítková – 1.B – získala 5 klokanov – šampión školy 

- Začni separovať – kam patria batérie – (spol. Alutrans a Insa), aj v tomto školskom roku chránime prírodu 

od škodlivých látok 

- Deň otvorených dverí pre budúcich piatakov 

- Exkurzie:   

o Planetárium a Technické múzeum KE - pre ţiakov 8. ročníka (Základy astronómie – 13 

ţiakov) 

o Fyzikálny Paríţ – (Francúzsko, Nemecko) – 3 ţiaci – Ema Kočišová, Matej Nemčík, 

Annamária Krčová   

o Da Vinciho vynálezy – Technické múzeum Košice – ţiaci 7.A a 7.B 

 
3. Návrhy  

- pokračovať v IKT v M a Geogebre v 5. – 9. ročníku 

- v 5. ročníku v matematike plniť Štátny aj Školský vzdelávací program (3,5 + 0,5h) 

- v 6. ročníku v matematike plniť Štátny vzdelávací program (4 h) 

- v 7. ročníku v matematike plniť Štátny aj Školský vzdelávací program (3,5 + 0,5h) 

- v 8. ročníku v matematike plniť Štátny aj Školský vzdelávací program (4 + 0,5h) 

- v 9. ročníku v matematike plniť Štátny aj Školský vzdelávací program (4 h + 0,5h) 

- v 9. ročníku pokračovať v Praktických cvičeniach z matematiky formou vzdelávacích poukazov 

- v 6. ročníku vo fyzike plniť Štátny vzdelávací program (1 h) 

- v 7. ročníku vo fyzike plniť Štátny aj Školský vzdelávací program (1 + 1h – Praktické cvičenia z fyziky) 

- v 8. ročníku vo fyzike plniť Štátny vzdelávací program (2 h) 

- v 9. ročníku vo fyzike plniť Štátny vzdelávací program (1 h) 

- na informatike v 5. – 9. ročníku plniť Štátny vzdelávací program (0,5 h) 

- obnoviť funkčnosť meteorologickej stanice (pomôcky sú objednané) 

- pri vyučovaní fyziky vyuţiť senzory na meranie teploty a pH roztokov (LEGO – tie, čo uţ máme, neskôr 

objednať iné – z EuroLabu – pouţiteľné aj v iných PK) 

- upraviť výchovno-vzdelávacie plány z informatiky (doplniť ich podľa potreby „modernej doby“) 

- tematické okruhy v matematike – v 5. – 9. roč. spájať podľa uváţenia učiteľa 

- snaţiť sa motivovať ţiakov, aby viacerí riešili MO – hlavne školské kolo 

- v 5. ročníku vyučovať matematiku podľa učebníc od autorov: Bero, Berová 

- matematiku učiť v paralelných triedach – M5 – p. Ondášová, M6 – p. Jarkovská, M7 – p. Maťašovská, 

ostatné  M8, M9 – jednotlivé triedy rôzni učitelia v jednom ročníku 

 

Predmetová komisia biológie a chémie 

Hodnotenie a analýza 
1. Vyučovanie prírodopisu a chémie postupovalo v súlade s časovo-tematickými plánmi pre tento školský rok.  

2. Časovú dotáciu pre predmet biológia  v 5.ročníku -1 hod. ŠVP + 0.5 hod. ŠkVP a v  6.ročníku – 1 hod. ŠVP 

nepovaţujeme za dostatočnú a ţiadame, aby v nasledujúcom školskom roku bola skrátená časová dotácia 

pre regionálnu výchovu z biológie a geografie na jednu hodinu týţdenne a zvyšnú hodinu vyuţiť na 

posilnenie vyučovania biológie  a geografie.  

3. Vo vyšších ročníkoch /7. – 9./ je vyučovanie biológie problematické z pohľadu dosiahnutia všetkých 

výchovno – vzdelávacích cieľov  

4. V tomto školskom roku sme uţ druhý rok vyučovali novovytvorený voliteľný predmet pre ţiakov ôsmeho a 

deviateho ročníka v rámci ŠkVP – Praktická prírodoveda (PrP). Prínos povinne voliteľného predmetu 

hodnotíme kladne. Ţiaci sa učia prevaţne netradičnou formou kooperatívneho vyučovania, riešenia 

problémov a priameho pozorovania prírodných javov. Predmet nie je klasifikovaný, hodnotí sa iba slovne 

(absolvoval/ neabsolvoval) čo umoţňuje odbúrať súťaţivosť ţiakov o lepšie známky medzi sebou navzájom 

a nasmerovať ich na súťaţenie  s vedomosťami a zručnosťami, ktoré tu získavajú.  

5. Pri vyučovaní prírodopisu a chémie sme vyuţívali počas vzdelávacieho procesu dostupné informačno – 

komunikačné technológie a didaktickú techniku ( interaktívnu tabuľu, internet), tieţ názorné didaktické 

pomôcky, prírodniny alebo ich modely. 

6. Ako v predchádzajúcich rokoch, aj tentoraz sme veľký dôraz kládli na environmentálnu výchovu, separáciu 

odpadov, ochranu ţivotného prostredia a trvalo udrţateľný rozvoj. Pozitívny vzťah ţiakov k prírode 

a ţivotnému prostrediu sme podporovali nielen na vyučovaní, ale aj zapojením sa do súťaţí a akcií. 



7. V prípade priaznivého počasia sme preferovali vyučovanie priamo v prírode, či uţ v areáli školy, alebo 

mimoškolské vychádzky a exkurzie. Ţiakom to prináša lepšiu prepojiteľnosť teórie so ţivotom a učenie sa 

na konkrétnych situáciách a problémoch. 

8. 6.K ţiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami sme pristupovali individuálne, zohľadňujúc ich stupeň 

postihnutia. 

9. V rámci projektu MRK (Marginalizovaných rómskych komunít) sme sa osobitne venovali rómskym ţiakom 

na hodinách regionálnej výchovy a v rámci poobedňajšej činnosti pri poznávaní prírodných a geografických 

krás nášho regiónu. 

10. Spolupráca  

a. Učitelia v rámci našej ZŠ – vzájomné konzultácie, práca na projektoch, organizovaní 

medzipredmetových exkurzií.  

b. Spolupráca s Mgr. Milanom Barlogom, zamestnancom správy NP Slovenský Raj, pri  

vyučovaní regionálnej výchovy a organizovaní exkurzií.  

c. V rámci projektu MRK – výmenná stáţ „ Dvojičky“ – počas ktorej J. Jeţová, D. Farkašová – 

Štofilová a P.Gubka navštívili  partnerskú ZŠ v Druţstevnej pri Hornáde, ktorá sa špecializuje 

na environmentálnu výchovu  

d. Z výmennej stáţe vyplynula moţná spolupráca s OZ Sosna, ktoré sídli v Druţstevnej pri 

Hornáde a v ekocentre organizuje environmentálne výučbové programy, ktoré by bolo moţné 

vyuţiť pri výchove a vzdelávaní ţiakov našej školy v budúcom školskom roku. 

 

Akcie a podujatia 
Regionálna výchova 

 február 2013 – Exkurzia - Sikľavá skala – lokalita patriaca do sústavy NATURA 2000 -  ţiaci 5.A, 

5.B. Lokalitou nás sprevádzal a odborný výklad poskytol Mgr. Barlog (NP Slovenský raj) 

 celoročne – On-line projekt „Na túru s Naturou“ - http://snaturou2000.sk/ - hodiny regionálnej 

výchovy venované téme NATURA 2000, najmä blízkym lokalitám – Galmus, Sikľavá skala, 

Markušovský skalný hríb, Dreveník, Sivá Brada, Slovenský raj, vyhľadávame a dokumentujeme výskyt 

rastlinných a ţivočíšnych druhov zaradených do zoznamu NATURA 2000. Najaktívnejšou skupinou sú 

„Zahuráčikovia“ pod vedením Mgr. J. Jeţovej. Je to skupina zdruţená v záujmovom útvare „ Poznaj 

a chráň“ , v rámci projektu MRK. 

 marec 2013 – školské akcie k Svetovému dňu vody a Svetovému dňu lesov pod názvom „Modrý deň“, 

„Zelený deň“ – ţiaci prišli oblečený v modrom a zelenom oblečení, aby sme si takto symbolicky 

pripomenuli tieto sviatočné dni. 

 apríl 2013– akcia ku dňu Zeme – „Pomoc prírode – čistíme okolie  Hornádu od odpadkov“ –  

zodpovední: Ľ. Budayová, J. Jeţová 

 
Biológia a Praktická prírodoveda 

1. Súťaže 

 Botanikiáda  
Regionálne kolo sa uskutočnilo dňa 29.5. 2013 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Našu školu tam 

reprezentovali dvaja ţiaci – Annamária Birošová (5. B) a Ondrej Holubčík (5. A), ktorí sa na regionálne kolo 

prebojovali po úspešnom zvládnutí školského on-line kola.  

 Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny (18. ročník) 
Celoštátne kolo sa uskutočnilo 14.6. – 16.6. 2013 v Starej Vode v Slovenskom raji. Vyhlasovateľom súťaţe je 

Ministerstvo školstva. Organizátormi súťaţe boli Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická 

spoločnosť pri SAV, Botanická záhrada Univerzity Komenského, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné 

múzeum v Bratislave. Súťaţ bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie ţivých rastlín, určovanie herbárových 

poloţiek a určovanie čajov a sušených drog. Celoštátneho kola sa zúčastnila jedna ţiačka našej školy – 

Miroslava Mochlárová z 8. A, ktorá v kategórii Starších ţiakov získala pekné 7. miesto (z 21. súťaţiacich). 

Za účasť v prvých dvoch korešpondenčných kolách súťaţe dostali diplom.: Milan Pavlík, Tamara Salajová 

a Vanda Keltošová – ţiaci 6. A 

Ţiakov pripravovala a na celoštátnu súťaţ sprevádzala: Mgr. Ľ.Budayová. 

Viac informácií: http://www.studnicka.sk/ 

 Envirootázniky  
Environmentálna súťaţ prostredníctvom internetu, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra ţivotného prostredia. 

Súťaţ absolvovali Matej Bukšár a Tomáš Tabaček zo 6. B. 

 Lesoochranárska škola 2012 - 2013 
Desiaty ročník súťaţe o najlepšiu lesoochranársku školu roka vyhlásila Nadácia Zelená nádej v spolupráci s 

Lesoochranárskym zoskupením VLK (LZ VLK) pre základné a stredné školy na celom Slovensku. Minuloročné 

http://snaturou2000.sk/
http://www.studnicka.sk/


celkové víťazstvo sme nepotvrdili (víťazná škola je z Popradu) ale získali sme ako jedna z dvoch škôl (ZŠ 

v Spišských Vlachoch a ZŠ v Liptovskom Mikuláši)  čestné uznanie za naše lesoochranárske a environmentálne 

aktivity. Za všetko hovoria slová vyhlasovateľov súťaţe, keď o nás napísali: „Táto škola dokázala, ţe výhra 

v predošlom ročníku nebola náhodná a pokračovala vo svojej činnosti i naďalej...“ 

 

2. Exkurzie 

 Botanická záhrada UPJŠ Košice 
október  2012, ţiaci 5.A, 5.B 

Zameranie exkurzie: botanika, dejepis (Miklušova väznica) 

 NPR Sivá Brada – Dreveník 

5. jún 2O13, ţiaci 8. A, B a 9. A, B 

Zameranie exkurzie: medzipredmetová exkurzia – biológia, regionálna výchova, geografia, história, 

telesná výchova 

Špecifiká exkurzie: 51 ţiakov sa zúčastnilo pokusu o slovenský rekord „ Najviac mladých milovníkov 

prírody v chránených územiach“. Pešo sme prešli trasu zo Sivej Brady, cez Spišský hrad a Dreveník do 

Ţehry. Sprevádzal nás a odborný výklad poskytol Mgr. Barlog zo správy NP Slovenský raj. Viac 

o slovenskom  rekorde: 

http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=66#.Uc

HQ6udSiCk 

 

 3. Separovaný zber: 

 Súťaţ: Pomôž svojej škole a chráň prírodu 

Organizátor: Milk Agro Prešov 

Zber: tetrapaky a  hliníkové viečka mliečnych výrobkov SABI 

Výsledok: 4. miesto v zbere tetrapakov – finančná odmena:300 € , 9.miesto v zbere viečok – finančná 

odmena 300 € , odmena pre najaktívnejších ţiakov: vecné ceny (MP3 prehrávače, tričká), účasť na 

koncerte Integrácia. Dvaja najaktívnejší ţiaci sú odmenení notebookmi od firmy Milk Agro – Daniel 

Hric (8.A) a Ján Kristián Maro (7.B) 

 

Návrhy 
- skrátiť časovú dotáciu pre vyučovanie regionálnej výchovy v 5. a 6. ročníku z dvoch hodín na jednu 

hodinu týţdenne 

- posilniť časovú dotáciu pre vyučovanie biológie ( a geografie) v 5. ročníku o pol hodiny a 6. ročníku 

o jednu hodinu týţdenne 

- termín nezrealizovaných exkurzií na Markušovský hríb a do jaskyne Zlá Diera presunúť na september, 

október budúceho školského roku 

- skrášliť a pripraviť areál školy pre vyučovanie v exteriéri (altánok) 

- reagovať na ponuky vzdelávacích akcií prírodovedných inštitúcií, múzeí... 

- sledovať ponuky k spolupráci a granty (spolupracovať s Ekocentrom Sosna v Druţstevnej pri Hornáde) 

- sledovať a ďalej rozvíjať nastúpený trend k TUR, separácii odpadu a k ochrane prírody 

poţiadavky k vybaveniu učebne chémie:  čistiace prostriedky na laboratórne pomôcky (Jar, Cif), čistiaci 

prostriedok na ţiacke pracovné stoly (Clean), handry, utierky špongie, kefky na skúmavky, dostatok destilovanej 

vody (5 litrov minimálne), univerzálne pH papieriky, lieh do kahanov resp. vzduchol, náhradné ploché knôty do 

kahanov. 

 

 

Predmetová komisia občianskej náuky, náboţenskej výchovy, etickej výchovy a  

spoločenskej výchovy 
 

Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 
       V predmetoch občianska náuka a etická výchova sme sa opierali o Štátny vzdelávací program pre 2. 

stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 – niţšie sekundárne vzdelávanie.  

      V premete náboţenská výchova v 5. ročníku sme vyučovali  podľa Učebných osnov pre katolícke 

náboţenstvo predmet náboţenstvo/ náboţenská výchova, ktoré vydalo Katolícke a katechetické centrum Spišská 

NováVes:  5.roč. – Poznávanie cez dialóg 

6.roč. – Poznávanie pravdy 

7.roč.-   Sloboda človeka 

8.roč. -  Dôstojnosť človeka 

9.roč. – Zodpovednosť človeka 

http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=66#.UcHQ6udSiCk
http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=835&Itemid=66#.UcHQ6udSiCk


     Predmet spoločenská výchova v 5. aţ 9.  ročníku  sa  vyučoval v rámci školského vzdelávacieho 

programu podľa vypracovaných učebných osnov a tematických výchovno-vzelávacích  plánov. Doplnková 

literatúra:  - Ako poznám sám seba ( Kašparová a kol.) 

- Ako zmeniť sám seba (Zelina a kol.) 

- Ekológia pre prímu a sekundu gymnázia s osemročným 

štúdiom a 5. a 6. ročník ZŠ (Hudecová, Makýš) 

Predmety OBN a NBV sa na vysvedčení hodnotili známkou. Predmety SPV a ETV sa na vysvedčení 

hodnotili poznámkou absolvoval. 

       V rámci sprievodných výchovnovzdelávacích aktivít (exkurzie, besedy, kult. programy, akadémie, 

konferencie...) sme spolupracovali s PK SJL, DEJ a GEG, VYV.  

 

Mimovyučovacie aktivity, podujatia, súťaže:  
 

- 4.12.2012 – súťaţ v prednese katolíckej moderny  „Šprincove Krompachy“ v Krompachoch 

- Nehila Flavián (7.B) – 1. miesto, Koţárová Linda (9.A) – 1. miesto 

- 1.12.2012 – súťaţ v prednese kresťanskej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha“, krajské kolo v 

Poprade - Jankovičová Katarína (2.B) – 2.miesto, Koţárová Linda (9.A) – 3.miesto 

- December 2012 – akcia „Modlitba za školu“, zúčastnené triedy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A, 

6.B, 7.A, 7.B, 8.A  

- 13.2.2013 – Biblická olympiáda, školské kolo, Pacovská Barbora (6.A) – 3.miesto, Mikulová Nikola 

(7.B) – 2.miesto, Trávničková Dominika (9.B) – 1.miesto 

- dekanátne kolo v Spišskom Podhradí – Pacovská, Mikulová, Trávničková Dominika - 2.m.  

- beseda v rámci etickej výchovy  na tému pravidiel a zásad slušného správania sa  

- beseda s príslušníkom policajného zboru (p.Niţnianský) na  tému  záškoláctvo, bezpečný internet - pre 

rómskych ţiakov 6. ročníka 

- ukáţka výcviku policajných psov s príslušníkmi policajného kynologického oddelenia v SP.N.Vsi 

v rámci účelového cvičenia (akcia mala u ţiakov aj učiteľov veľmi kladný ohlas) 

- rozhlasové relácie na aktuálne témy: Deň lesov, Apríl – Mesiac lesov, Deň Zeme, Deň učiteľov, Veľká 

noc, Vianoce 

- 17.december -  divadelné predsatavenie Quo vadis v Divadle Jonáša Záborského v Prešove so ţiakmi 

8.a 9. ročníkov   

- pre ţiakov druhého stupňa besedy na tému kyberšikanovanie 

- máj 2013 -  projekt o finančnej gramotnosti pod názvom „Moja família“ - ţiaci 8. a 9. roč. Ţiaci našej 

školy obsadili popredné miesta: zo 444 zapojených tried rôznych škôl z celého Slovenska sa ţiaci 9.A 

umiestnili na 59-tom, ţiaci 9.B na 72-hom, ţiaci 8.A triedy na 118-tom a ţiaci 8.B triedy na 218-tom 

mieste (všetci v prvej polovici) 

- návštevu reštauračného zariadenia (v rámci precvičovania pravidiel kultúrneho stolovania) uskutočnili 

so ţiakmi 5. ročníka v apríli 2013 (5.A – Bagetéria, 5.B – Zlatý klas) 

- október 2012 – ţiaci 5. ročníka – návšteva kostola v Ţehre, DSS v Hodkovciach – remeslá, Spišská 

Kapitula                                            

- v spolupráci s PK Dejepisu - ţiaci 7. ročníka – exkurzia Spišské Podhradie - evanjelický kostol, 

synagóga a sokoliareň pod Spišským hradom 

- v rámci školského výletu so ţiakmi 7.A a 7. B triedy uskutočnili exkurziu do Keţmarku, kde navštívili  

kláštor redemptoristiek, dozvedeli sa o histórii lyceálnej kniţnice a dreveného artikulárneho kostola 

v Keţmarku, na hrade v Keţmarku si pozreli rozprávku pod názvom O zlatom pierku 

- 22. apríla 2013 – ţiaci ôsmeho ročníka sa zúčastnili súdneho pojednávania v Spišskej Novej Vsi (témy 

– trestnoprávne a občianskoprávne konanie) 

- v predmete OBN  ţiakov deviateho ročníka - tvorba podnikateľských plánov – Bussines plán. (Žiaci sa 

zaúčali do tajov súkromného podnikania) 

- v spolupráci s PEER aktivistami v rámci aktivity „Týždeň boja proti drogám“ starší ţiaci (z 9.-8. 

ročníka) vysvetľovali mladším zásady zdravého ţivotného štýlu, prebiehala výtvarná súťaţ v boji proti 

drogám (najkrajšie práce boli ocenené) v telocvični sa cvičila zumba, ţiaci 9. A urobili stojanovú 

nástenku pod názvom „Miluj život nie drogu“ 

- v spolupráci s mestom Spišské Vlachy, Klubom dôchodcov Spišské Vlachy a Jednotou dôchodcov 

Slovenska v Spišských Vlachoch dňa 18. a  19. decembra 2012 pripravili Výstavu betlehemov. Do 

aktivity sa zapojilo 74 ľudí. Bolo vystavených 113 betlehemov, jeden ţivý. 

- v dvoch triedach sa uskutočnil psychologický výcvik na tému Šikanovanie pracovníkmi z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi pod vedením pani 

riaditeľky PhDr. Vierky Šilonovej.  

 



Nesplnené úlohy  

- Úloha pod názvom Stretnutie s Cyrilom a Metodom – pri príleţitosti 1150 výr. príchodu učencov na 

Veľkú Moravu a všetky medzipredmetové (VYV,SJL, DEJ, OBN, NBV,ETV ) aktivity spojené s týmto 

výročím sa presúvajú  na začiatok budúceho školského roku. 

- Do budúceho školského roku presúvame aj návštevu Chrámu sv. Jakuba v Levoči, historickej radnice, 

Mariánskej hory, ako aj   besedu na tému „Čierna mágia“ (p.Hucík),   

- Uţ tradičnú exkurziu – návštevu Inštitútu Krista Veľkňaza v Ţakovciach (prichýlenie závislých, 

recidivistov, matiek s deťmi) presúvame do budúceho školského roku. 

 

Návrhy na budúci školský rok: 
- aktivity ţiakov a učiteľov naďalej smerovať k zlepšeniu medzipredmetových vzťahov, 

- pokračovať v aktívnom prezentovaní činnosti ţiakov (projekty), napríklad pred verejnosťou, 

- viac vyuţívať moţnosť pozývať na besedy so ţiakmi: 

                         -   aktivistov rôznych charitatívnych inštitúcií, 

                   -   ľudí verejného ţivota (policajt, primátor, právnik ...) 

                   -   odborníkov z oblasti psychológie, ekonómie ... 

       

 

Predmetová komisia hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy 
 

Vzájomná spolupráca učiteľov bola veľmi dobrá, boli vyuţité aj medzipredmetové vzťahy a konzultácie 

učiteľov týchto predmetov, boli vyuţité aj stretnutia  a osobná spolupráca s odborníkmi na folklór – pánom 

Viliamom Gregom st. a jeho manţelkou. 

     Predmety  hudobná výchova, výtvarná výchova a výchova umením boli klasifikované známkou. 

 

Výtvarná výchova 
- - hlavným cieľom vyučujúcich bolo rozvíjanie praktických zručností ţiakov a rozvoj ich estetického 

cítenia s vyuţitím rôznych výtvarných techník. Práce ţiakov boli priebeţne vystavované na nástenke 

v pavilóne, kde si ţiaci mohli porovnať svoje zručnosti so spoluţiakmi z iných tried. Konkrétnou 

úlohou vyučujúcich bola hlavne estetizácia pavilónu podľa ročných období a výročných sviatkov, čo 

bolo vţdy veľmi vkusne splnené. Vďaka tomu, ţe ţiaci v hmotnej núdzi mali pomôcky na VYV 

odloţené v škole, nebol problém s priebehom vyuč. hodín po materiálnej stránke. 

- účasť žiakov vo výtvarných súťažiach  

- Ekovýkres, Vesmír očami detí 

- súťaţ vyhlásená vlašským hasičským zborom – Hasiči 

-  exkurzia  - Banícke múzeum Sp.Nová Ves 

- Technické múzeum  Košice  -  výstava  Leonardo 

 

Hudobná výchova 
- zameranie na väčším využitie speváckych a tanečných zručností ţiakov a zameraním sa na slovenské 

ľudové piesne.  

- súťaţ pre rómskych ţiakov „ Rómsky hlások“  

- program na slávnostné ukončenie Dní školy 

- koncert „Integrácia“ –  účasť na koncerte ako odmena pre ţiakov a učiteľov realizujúcich program pre 

hostí „Dní školy“, odmena pre ţiakov aktívne sa zapájajúcich do školských podujatí (súťaţe, zber...) 

- program – Ţivý betlehem – v rámci výstavy betlehemov v Sp. Vlachoch 

- FAŠIANGY – program – pásmo ľudových piesní a zvyklostí – pre dôchodcov v reštaurácii Zlatý klas 

- KARNEVAL – vystúpenie s fašiangovým programom 

- program dňa otvorených dverí pre budúcich piatakov 

- Slávik Slovenska – triedne kolá, školské kolo, Stela Handlovičová – 2.miesto v okresnom kole  

- výchovný koncert FIDLIKANTI (SĽUK) pre 1.-7.roč. 

- vystúpenie k ţivotnému jubileu kolegyne – country tanec, spevu, gitarový doprovod 

- zapojenie sa do projektu MILK  AGRO – hymna 

- program v rámci osláv 770. výročia osláv mesta Spišské Vlachy 

 

Regionálna výchova 
- beseda s p. Viliamom Gregom st. s manţelkou pre ţiakov 5.roč. 

- exkurzia v kaštieli v Hodkovciach – dielne starých remesiel – 5.roč. 

- VIANOCE –  „Po śpievaňu“ – vinšovanie ţiakom po triedach a vedeniu školy – 5.a 6. roč. 



- fašiangový sprievod po škole –  5.roč. 

- prieskumy s teréne - 7.roč. – v rodine Gregovcov - 1 krát 

- otvorená hodina  v 6.roč. v rámci projektu MRK pre hostí z Druţstevnej n.Hornádom 

 

Výchova umením 
Všeobecne 

- nedostatok časovej dotácie na realizáciu TVVP; 

- práca s PC nahradená manuálnou zručnosťou pri tvorbe komiksu; 

- na priestorovú tvorbu nestačí 35 minút 

 

8. Ročník 

- Commedia dellárte moţná iba spojením viacerých hodín, príp. s vyuţitím hodiny  tvorivej dramatiky, 

nie raz za 2 týţdne; 

- ozvučenie filmu – pri celej triede za 1 hodinu s absenciou programu Audacity – nerealizovateľné; 

- tieto témy nahradené prácami na výtvarné súťaţe: Vesmír -  celoškolské kolo – 2. miesto Lívia 

Polomská; Výtvarné Lidice, kde sme dostali pozvánku na návštevu,  

- s triedou sme fotili tiene v snehu, pózy ţiakov v karikatúre a splynutie obrazu s človekom v mestskej 

galérii.  Ţiaci pracovali radi, tešili sa z nápadov, ale museli sme pracovať i počas prestávok. 

- Vytvorenie  zborníka ľud. piesní 

- Vytvorenie prezentácií s témou – Slovenská pop. hudba  

 

VUM – 9. Ročník 

- práca s PC nahradená výtvarnou súťaţou Vesmír – Nikola Kalická – 1. miesto, Michal  Gredecký – 2. 

miesto, Lukáš Lacko – 3. miesto, Nino Petruško – cena riaditeľa ZŠ s  účasťou v mestskej galérii s 

analýzou prác, fotením zimy. 

- Príprava a realizácia dvoch výchovných koncertov ţiakov 9.roč. pre ţiakov 1.roč a 4.roč. 

- Príprava a realizácia videoklipu – ţiaci ho vyuţili v programe rozlúčkovej slávnosti 

 

Navrhujeme 
- buď spojiť hodiny do dvojhodinovky (nemôţu realizovať súťaţe, lebo kým skončia prácu – cca 1 

mesiac, t. j. 2x VUM, súťaţ uţ skončila), alebo deliť ţiakov na polovicu (nedá sa ustráţiť práca s 

fotografiou, PC)  

- úprava TVVP  v predmete výtvarná výchova v 5.-7.roč. – sú príliš náročné a na časovú dotáciu  ťaţko 

zvládnuteľné 

- úprava TVVP  v predmete výchova umením v 8. a 9. roč. – z rovnakého dôvodu 

- oprava magnetofónu a adaptéru k varhanom v  učebni hudobnej výchovy 

 

 

 

 

Predmetová komisia sveta práce 
 

V tomto školskom roku bola najväčšia pozornosť venovaná : 

- čistote, udrţiavaniu poriadku a estetizácii v areáli školy 

- ţiaci upratovali v okolí pavilónov, hrabali lístie a seno, odstraňovali konáre a kamene 

- rómski ţiaci boli informovaní pánom školníkom s názornou ukáţkou ako sa udrţiava kosa 

- bola priebeţne vykonávaná údrţba pracovných pomôcok 

- vyuţívala sa nová náraďovňa umiestnená za 1.stupňom, kde sú pomôcky vzorne uloţené 

- boli zakúpené a čiastočne vyuţívané pomôcky a elektrospotrebiče z projektu MRK, vyuţívajú ich ţiaci 

zo sociálne znevýhodneného prostredia   

- uskutočnilo sa preškolenie OBP PO – ochrana a bezpečnosť pri práci 

- ţiaci sa zapojili do zberu gaštanov a papiera 

- pod vedením pani učiteľky Jeţovej sa ţiaci starali o skalku 

- ďakujeme pani učiteľke Dzurilovej za umeleckú maľbu na stene v učebni technickej výchovy   

- aj počas týchto vyučovacích hodín sa pripravovali výrobky a ikebany na vianočné trhy 

- vďaka patrí všetkým vyučujúcim, ktorí sa starali o estetizáciu chodieb, okien a násteniek aktuálne 

k ročným obdobiam a sviatkom  

- zúčastnili sme sa výmenného pobytu v ZŠ v Druţstevnej pri Hornáde, kde sme načerpali inšpiráciu 

- mnohí rómski ţiaci si zlepšovali manuálne zručnosti v krúţkoch MRK 

 



Návrhy pre ďalší školský rok: 

- viesť deti k tvorivému mysleniu, aby ţiaci prichádzali s vlastnými nápadmi 

- medzipredmetová spolupráca 

- zúčastniť sa exkurzie v UKSUPe, v drevovýrobe, v kovovýrobe, v lesnej škôlke 

- nadviazať spoluprácu s ÚSS v Hodkovciach  

- umiestniť v škole vitrínu s najlepšími ţiackymi prácami 

- zorganizovať zber papiera a gaštanov 

- dať do prevádzkového stavu kuchynku aj s elektrospotrebičmi 

- vyuţívať učebňu technickej výchovy, ktorá je vymaľovaná nádhernou nástennou maľbou 

- oprava a údrţba pracovných pomôcok 

- udrţiavať poriadok v škole a v jej areáli 

- estetizácia chodieb, okien, tried 

- starostlivosť o skalku 

- pestovanie interiérových, exteriérových rastlín a liečivých rastlín 

- aranţovanie kvetín a ikebán 

- pomoc pri vybudovaní dopravného ihriska a altánku  

- naučiť deti triediť odpad 

- výroba úţitkových predmetov 

- pripraviť výrobky a ikebany na vianočné trhy 

- zorganizovať predvianočné medzitriedne obdarovávanie s vlastnoručne vyrobenými darčekmi 

- zúčastniť sa celoslovenských súťaţí s ručnými prácami podľa aktuálnej ponuky  

 

Predmetová komisia telesnej výchovy 
 

 Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov: 
 Výchovno – vzdelávací proces prebiehal podľa učebných plánov v mesačných tematických celkoch. 

V úvode školského roka absolvovali ţiaci vstupné pohybové testy, meranie a váţenie. Kvôli moţnosti 

porovnávať svoje výkony ţiaci absolvovali tieto testy aj v závere školského roka. 

     Na hodnotiacom zasadnutí PK TV na základe výsledkov a postrehov konštatovala, ţe TV je obľúbený 

predmet a väčšina ţiakov cvičí s radosťou. Podľa porovnávania vstupných a výstupných testov sme 

konštatovali, ţe ţiaci si zlepšili svoje výkony vo všetkých ukazovateľoch. Väčšina ţiakov spĺňa štandard 

z učiva TV. Hodnotenie TV známkou prispelo k väčšiemu záujmu o predmet TV. 

Ku kvalite vyučovania TV napomáha aj stále častejšie vyuţívanie  viacúčelového ihriska. 

  

 Uskutočnené aktivity 
- September  - basketbalový turnaj chlapcov a dievčat v Spišskom Podhradí 

- Október  - Športová olympiáda ţiakov ZŠ 

- medzitriedny turnaj zmiešaných druţstiev CH a D v basketbale 

  - plavecký výcvik ţiakov 3. a 6.ročníka v SNV   
- November - školské kolo v stolnom tenise  

- December - obvodné kolo v basketbale chlapcov  - 1. miesto 

- prípravný turnaj ţiačok v basketbale 8. a 9. ročníka 

- okresné kolo v basketbale dievčat – 1. miesto 

- okresné kolo v basketbale chlapcov  

- krajské majstrovstvá v basketbale dievčat Košice 

- Január  - jesenné účelové cvičenie 

- Február - lyţiarsky výcvik Nálepkovo – 7. Ročník 

- okresné majstrovstvá v st. tenise druţstiev, CH – 2. miesto 

- okresné majstrovstvá v st. tenise dr. D – 2. miesto            
- Máj      - Jednota Cup – malý futbal obvodné majstrovstvá 

  - futbalový turnaj Bystrany – 2. miesto ml. ţiaci 

  - futbalový turnaj Bystrany - 2. miesto st. ţiaci 

- Jún   - krajské majstrovstvá v atletike – Štefan Štiber – 2. miesto – guľa a  kriketka 

- jarné účelové cvičenie  

- Starší aj mladší ţiaci v priebehu roka absolvovali súťaţ – tretia krajská liga vo futbale. Mladšie a staršie 

ţiačky v priebehu roka absolvovali 5 turnajov mini a midi volejbalu. 

  
 



 Požiadavky a návrhy 
- Doplniť kabinet TV  - trampolíny  

- bicykle pre 1. stupeň na dopravnú výchovu 

- posilňovacie stroje 

- švédske lavičky do veľkej telocvične 

- lopty - basketbal, volejbal, futbal 

- dresy futbalové, basketbalové 

- Veľká telocvičňa     - sprevádzkovať chlapčenské sprchy 

- zabezpečiť menšiu prašnosť – vystriekavať priestory medzi radiátormi 

- údrţba dreveného obloţenia telocvične 

- Pokračovať v tvorbe rozvrhu hodín tak, aby sa TV delila s iným vyučovacím predmetom a v telocvični by tak 

mohla byť iba 1 trieda. 

- Na začiatku školského roka prekonzultovať časový rozpis vedomostných a športových krúţkov 

a nepovinného vyučovania. 

- Pokúsiť sa vytvárať podmienky (materiálne, personálne) na to, aby sa kaţdý  ţiak mal moţnosť  zapojiť do 

pravidelnej športovej aktivity.  

- Previesť opravy a kontrolu náradia a zariadenia telocvične. 

 

 

Metodické zdruţenie – špeciálne triedy a ţiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 
 

1. Hodnotenie a analýza dosiahnutých výsledkov 
- členovia PK sa v priebehu roka snaţili pruţne reagovať na vzniknuté situácie výchovného 

a vzdelávacieho charakteru, problémy sa riešili vzájomnou spoluprácou všetkých vyučujúcich, podľa 

potreby sa navrhovali ţiadosti o rediagnostické a špeciálnopedagogické vyšetrenia 

- vyučujúci pri riešení výchovných problémov spolupracovali s políciou, ObÚ Ţehra a inými školami  

- pozornosť bola venovaná :  

- plneniu učebných osnov a výchovnovzdelávacích plánov  
- zapojeniu sa do projektu MRK a aktivitám s ním súvisiacim  

- utváraniu hodnotových postojov u ţiakov prostredníctvom aktivít na hodinách OBN a RGV  

- vytváraniu pracovných návykov a zručností udrţiavaniu poriadku, čistote, estetizácii 

priestorov školy zlepšeniu školskej dochádzky  

- ţiaci sa zapájali do súťaţí organizovaných školou – zber papiera, gaštanov, pripravovali 

výrobky na vianočný trh, ikebany  

- pod vedením p.u.Jeţovej sa ţiaci starali o skalku 

- výchova a vzdelávanie v špeciálnych a rómskych triedach prebiehalo podľa vopred určeného 

a schváleného Plánu práce PK, z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ a analýzy výsledkov 

dosiahnutých v minulých školských rokoch 

- Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný 

na základe  Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1). 

- Predmety štátneho vzdel. programu  boli v rámci ŠkVP  rozšírené o :  IFV o 0,5 hod., SJL o 1 

hodinu,. Svet práce o 0.5 hod. a VYV o 1 hodinu týţdenne. Bol zavedený nový predmet Základy 

ANJ s dotáciou 1 hod. /týţ. 

- v triedach boli vykonané vstupné a záverečné písomné práce z profilujúcich predmetov 

- boli uskutočnené hospitácie v triedach 

- učitelia sa zúčastnili výmennej stáţe v rámci projektu MRK na druţobnej škole v Druţstevnej pri 

Hornáde, odkiaľ si priniesli mnoţstvo inšpirácií 

- účasť ţiakov na filmovom predstavení v Spišskom Podhradí – október  

- súťaţ o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy – november    

- vianočná besiedka, Mikuláš – december  

- súťaţ Hľadá sa talent, karneval, súťaţ Milionár – február  

- turnaj v hre Dáma –marec  

- aktivity na Deň Zeme – apríl    

- futbalový turnaj medzi triedami – máj  

-  nedostatky    

- stupňujúca sa agresivita ţiakov 

- nezáujem ţiakov o učenie 

- vysoká neprítomnosť z dôvodu častej absencie, aj ospravedlnenej 



- nezáujem rodičov o študijné výsledky ţiakov 

- nedostatočná hygiena 

 

2. Návrhy a odporúčania :  
- dať do prevádzky kuchynku 

- naučiť deti triediť odpad 

- zváţiť nosenie učebníc a školských pomôcok do školy 

- dohodnúť sa spoločnom postupe riešenia krízových situácií s ObÚ Ţehra a políciou 

je potrebné urobiť v pavilóne opravy – zatekajúce radiátory, umývadlá,  je potrebné prehodnotiť 

zamykanie ostatných pavilónov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


