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3. ostatní zamestnanci školy p. Ján Miňo
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Poradné orgány riaditeľa školy :

Pedagogická  rada  –  všetci  pedagogickí  a  výchovní  pracovníci  školy.  PR  je  poradným 
orgánom riaditeľky  školy. PR sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi, vyhláškami a 
smernicami MŠVVaŠ SR, organizačným poriadkom /vnútorným poriadkom/, ktoré vydáva 
riaditeľka  školy. PR zvoláva riaditeľka školy. 

Predmetové komisie a metodické združenie



Metodické združenia a predmetové komisie ustanovuje riaditeľka školy (§ 9 bod 6 smernice 
MŠ SSR č. 7496/1985-20 o zákl. škole z 5.7.1985). Sú poradným orgánom riaditeľky školy. 
Plnia metodickú, riadiacu,  vzdelávaciu a kontrolnú úlohu. Vedúci predmetových komisií  a 
metodických združení zvolávajú zasadnutia aspoň 4x ročne, na základe vypracovaného plánu 
MZ  a  PK.  Ich  úlohou  je  sledovať  trendy  vo  vyučovaní,  navrhovať  úpravy  tematických 
výchovno-vzdelávacích  plánov,  koordinovať  prácu  vyučujúcich,  navrhovať  opatrenia  na 
zlepšenie  výchovno-vzdelávacích  výsledkov,  organizovať  predmetové  olympiády, 
usmerňovať činnosť svojich členov.

MZ a PK školy:

Názov MZ a PK Vedúci
Zastúpenie
predmetov

Poznámky

1. MZ 1. – 4. roč. Mgr. Sabová

2. MZ 4. - 9. roč. ŠT Mgr. Štefanišinová

3. PK  Človek a príroda, Človek 
a spoločnosť Mgr. Horváthová

FYZ, CHE, ZEM, 
PRI, , GEO, BIO, 
DEJ, OBN

4. PK  Človek a hodnoty, Človek 
a svet práce, Umenie a kultúra, 
Zdravie a pohyb

PaedDr. Grešlíková
ETV ,VYV, TEV, 
HUV, TCV, 
NBV,SP, VUM

5. PK Jazyk a komunikácia
Mgr. Dobošová

SJL, ANJ, RUJ

6. PK Matematika a práca s 
informáciami Mgr. Hlebašková

MAT, INF

Štatistické údaje o     základnej škole   :

 počet všetkých tried ZŠ spolu: 20 

nultý ročník: 1            1. – 4. roč.: 8            5. – 9. roč.: 5            špeciálne triedy: 6 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu:  302

počet žiakov v zahraničí: 39

nultý ročník:  14

1. – 4. roč.: 172    

5. – 9. roč.: 69

špeciálne triedy:  48

      počet oddelení  ŠKD:  2 v nich počet žiakov: 32 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 41

 počet žiakov v hmotnej núdzi z celkového počtu žiakov: 106    

 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov: 223



   

 počet vymeškaných hodín  za celý šk. rok:  
ZŠ: 38 043 ŠT:  12 166   ZŠ+ŠT: 50 209 Priemer  na 1 žiaka: 190,90
z toho neospravedlnených : 

ZŠ: 8 004  ŠT: 1 812  ZŠ+ŠT: 9 816 Priemer  na 1 žiaka: 37,32

 počet znížených známok zo správania na: 

 stupeň 2: ZŠ-6, ŠT-6 stupeň 3: ZŠ–13, ŠT-1 stupeň 4: ZŠ–24, ŠT-1

 výchovné opatrenia:   

pokarhanie RŠ: ZŠ-52, ŠT-12 pochvala RŠ: ZŠ-71, ŠT-0

 počet prospievajúcich žiakov:  ZŠ–200 ŠT–45 ZŠ+ŠT-245

 počet neprospievajúcich žiakov: ZŠ–18 ŠT–1 ZŠ+ŠT-19

 počet neklasifikovaných spolu: ZŠ–37 ŠT–2 ZŠ+ŠT-39                            

( plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí )

 počet žiakov 1.–4. ročníka s prospechom 1,00: 32    

 počet žiakov 5.–9. ročníka s prospechom 1,00: 7

 počet učiteľov vrátane RŠ a ZRŠ- 30

 počet asistentov učiteľa v ZŠ: 2 počet vychovávateľov ŠKD: 2

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0      

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: 11

Údaje o zaradených pedagogických zamestnancoch školy do kontinuálneho vzdelávania

v  šk. roku  2017/2018

 adaptačné vzdelávanie :           aktualizačné vzdelávanie : 11  inovačné 
vzdelávanie : 8

 špecializačné vzdelávanie : 0 kvalifikačné vzdelávanie : 0

 funkčné vzdelávanie : 1             funkčné inovačné vzdelávanie : 0

 atestačné vzdelávanie  :  1



Dochádzka žiakov v školskom roku 2017/2018

Trieda
Počet
žiakov

VH VH/Ž OH OH/Ž NH NH/Ž

0A 14 2467 181,91 1794 133,21 673 48,70

1A 22 2394 111,28 2394 111,28 0 0,00

1B 21 2477 130,37 1761 92,68 716 37,68

2A 25 1965 98,25 1963 98,15 2 0,10

2B 27 4352 217,60 2385 119,25 1967 98,35

3A 21 2233 124,06 2205 122,50 28 1,56

3B 19 2703 201,76 1539 113,89 1164 87,87

4A 14 1681 136,05 1572 127,50 109 8,55

4B 23 3740 233,75 2454 153,38 1286 80,38

5A 17 2155 153,93 2075 148,21 80 5,71

6A 15 2886 192,40 2330 155,33 556 37,07

7A 14 2303 164,50 1962 140,14 341 24,36

8A 12 1990 165,83 1682 140,17 308 25,67

9A 11 2676 243,27 2643 240,27 33 3,00

Spolu: 255 36 022 141,26 28 759 112,78 7 263 28,48

4AS 11 1489 148,90 1353 135,30 136 13,60

5AS 10 1809 180,90 1723 172,30 86 8,60

6AS 9 1874 208,22 1862 206,89 12 1,33

7AS 7 2061 314,29 1644 252,05 417 62,24

8AS 8 2695 358,14 1781 238,91 914 119,23

9AS 3 1293 431,00 1158 386,00 135 45,00

Spolu: 48 11 221 233,77 9 521 198,35 1 700 35,42

∑: 303 47 243 155,92 38280 126,34 8963 29,58



Prospech žiakov

Trieda
Počet
žiakov

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

0A 14 14 0 0

1A 22 19 2 1

1B 21 15 4 2

2A 25 20 0 5

2B 27 16 4 7

3A 21 18 0 3

3B 19 13 0 6

4A 14 11 3 0

4AS 11 10 0 1

4B 23 14 2 7

5A 17 14 0 3

5AS 10 10 0 0

6A 15 14 1 0

6AS 9 9 0 0

7A 14 12 2 0

7AS 7 7 0 0

8A 12 11 1 0

8AS 8 6 2 0

9A 11 11 0 0

9AS 3 3 0 0

∑: 303 247 21 35



Zoznam žiakov končiacich základnú školu v     školskom roku 2017/2018  

Tried
a 

Poče
t

Meno a priezvisko  rok 
dochádzky

9. A 11 Berko Richad
Kačmarik Jakub
Karchňák Damián
Perduková Laura
Ščerbiková Gabriela
Štelbacká Cindy
Štelbacký Vladimír
Tӧkölyová Klaudia
Vavriková Sandra
Čopák Vincent
Berková Zuzana

9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.

7.A    1 Kináč Ján 10.

6.A    1 Nanárová Viktória 10.

4.A 3 Kora Martin
Matová Mária
Nistorová Kvetoslava

10.
10.
10.

9.AS 3 Čopák Peter
Redai Ján
Redai Gabriel

10.
10.
10.

8.AS 6

   

Buka Dominik
Buka Milan
Buka Kevin
Džudža Kevin
Kuchta Ján
Redajová Kristína

10.
10.
10.
10.
10.
10.

7.AS 2 Buka Tomáš
Čopáková Jana

10.
10.

6.AS 1 Buka Martin 10.

5.AS 3 Buková Patrícia
Džudža Radoslav
Džudža Michal

10.
10.
10.

SPOLU: 31 žiakov      



Činnosť PK ,     MZ a     koordinátorov výchov   

Vedúci  metodických  orgánov  predložili  hodnotenie  činnosti  za  školský  rok  2017/2018. 
Vedúci komisií  MZ a PK pracovali podľa plánov, ktoré boli vypracované podľa PPŠ a POP 
na  šk.  rok  2017/2018.  Ich  činnosť  jednoznačne  napomáhala  k  skvalitňovaniu  výchovno-
vzdelávacieho pôsobenia školy. Každé stretnutie bolo podchytené zápisnicou.
 
Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september  po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií. Všetci učitelia mali vypracované 
vlastné  tematické  výchovno  -  vzdelávacie   plány  jednotlivých  predmetov  podľa  platných 
učebných  osnov,  POP  na  šk.  rok  2017/2018  a podľa  usmernení  MŠ  SR.  Plány  boli 
aktualizované  o úlohy  enviromentálnej  výchovy,  protidrogovej  výchovy,  výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, ochrany života a zdravia človeka, dopravnej výchovy, mravnej 
výchovy,  mediálnej  výchovy,  multikultúrnej  výchovy,  finančnej  gramotnosti  a zdravotnej 
výchovy.
 Učivo  sa  do  triednych  kníh  zapisovalo  v súlade  s témami  v TVVP.  Triedni  učitelia 
zapracovali úlohy  PPŠ aj do plánov práce triednych učiteľov, plánov práce komisií PK a MZ, 
plánu práce výchovného poradcu a plánu práce školského klubu.

Vyhodnotenie činnosti PK vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami “
 v šk. roku 2017/2018

Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti. Uskutočnilo sa päť stretnutí členov komisie. 
Na  prvom  stretnutí  na  začiatku  školského  roka  sme  prehodnotili  plán  činnosti  PK, 
preštudovali  sme  klasifikačný  poriadok  a schválili  TVVP  pre  matematiku  a informatiku. 
Členovia  komisie  preštudovali  pracovný  poriadok  a prevádzkové  poriadky  učební 
využívaných na našej škole, novým členom PK je Ing. Micák. Na novembrovom stretnutí sme 
vyhodnotili  štvrťročnú  klasifikáciu,  skoordinovali  zapojenie  žiakov  do  matematických 
a informatických  súťaží.  Zapojili  sme  žiakov  do  matematickej  súťaže  Pytagoriáda. 
Obvodového kola sa zúčastnili: Jurík - 7.A, Baranová - 8.A. Žiaci nadobudli cenné skúsenosti 
a zapoja sa určite aj v budúcom školskom roku. Riešili sme tiež Testovanie5, jeho prípravu, 
priebeh a výsledky. Tretie stretnutie sa uskutočnilo po 1/2ročnej klasifikačnej porade, bolo 
zamerané na vyhodnotenie prvého polroka, vyhodnotenie klasifikácie a výsledky polročných 
testov.  Boli  navrhnuté opatrenia  pre lepšie prospievanie slabých žiakov v druhom polroku 
a diskutovali  sme  o vplyve  nepravidelnej  dochádzky  na  prospech  žiakov.  Pozornosť  sme 
venovali  úrovni  pripravenosti  deviatakov  pred  Testovaním9  a rozoberali  sme  možnosti 
zlepšenia  súčasného  stavu.  Na  aprílovom  stretnutí  sme  vyhodnotili  3/4ročnú  klasifikáciu, 
navrhli opatrenia pre pomoc slabo prospievajúcim žiakom, vyhodnotili výsledky Testovania9. 
Naši žiaci v porovnaní s celoslovenským priemerom v matematike dosiahli úroveň výrazne 
nižšiu (36%), čo bolo spôsobené  podcenením prípravy zo strany žiakov,   ich nezáujmom  
a  slabou  dochádzkou.  Posledné  júnové  stretnutie  bolo  venované  vyhodnoteniu  činnosti 
komisie, vyhodnoteniu výsledkov klasifikácie,  prípravám na budúci školský rok a zmenám 
v súlade  s inovovaným  ŠVP  pre  rok  2018/19.  Súčasťou  každého  stretnutia  PK  bola  aj 



kontrolná činnosť vedúcej  PK, ktorá kontrolovala  plnenie TVVP, písanie  písomných prác 
a testov a využívanie IKT nástrojov vo vyučovaní. 

Vyhodnotenie plánu predmetovej komisie v oblasti Človek a príroda a človek  spoločnosť za  
šk. rok 2017/2018

Plán  práce  PK  Človek  a príroda,  Človek  a spoločnosť   sa  plnil  podľa  časového 
harmonogramu.  Za 1.  polrok  boli  uskutočnené 2 stretnutia  – v auguste a decembri,  za  2. 
polrok 3 stretnutia – vo februári, apríli a júni.
PK Človek a príroda a Človek a spoločnosť  mala 6 členov – Mgr.  Varga, Ing. Micák,  Mgr. 
Horváthová, PaedDr. Grešlíková, Mgr. Štefanišinová a Mgr. Dobošová a zahŕňala predmety: 
Človek  a príroda  –  biológia,  chémia,  fyzika,  Človek   a spoločnosť  –  geografia,  dejepis, 
občianska náuka. Hlavné ciele činnosti PK sa plnili priebežne počas šk. roka v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch:
Prerokovali,  doplnili  a schválili  sme plán  činnosti  predmetovej  komisie.  Vypracovali  sme 
TVVP  v jednotlivých  predmetoch  podľa  Štátneho  vzdelávacieho  programu  pre  2.  stupeň 
základnej  školy  v Slovenskej  republike  ISCED  2  a platného  školského  vzdelávacieho 
programu.  Zakomponovali  sme   prierezové  témy  do  TVVP. Pravidelne   sme  sledovali 
a vyhodnocovali   úroveň vedomostí a zručností žiakov, používali didaktické testy,  prijímali 
opatrenia  na odstránenie  nedostatkov.  Snažili  sme sa  integrovať  rómske deti  do tried  bez 
segregácie  a vytvárať  vhodné  podmienky  na  ich  vzdelávanie.  Vyučujúci  sa  snažili 
individuálne  pracovať  s talentovanými  aj  slabo  prospievajúcimi žiakmi.   Do  plánov 
jednotlivých  predmetov  vyučujúci  zakomponovali  nasledujúce  prierezové  témy: 
environmentálna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova, 
finančná gramotnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova, tvorba projektov 
a rozvoj prezentačných zručností a spolupracovali sme so školskými  koordinátormi týchto 
výchov. Na vyučovacích hodinách sme sa  zameriavali na rozvoj čitateľskej a prírodovednej 
gramotnosti.  Na  hodinách  geografie  sme  sa  venovali   globálnym  témam. Na  hodinách 
biológie  a chémie  boli  uskutočnené  praktické  cvičenia  a laboratórne  práce  podľa  TVVP. 
Vyučujúci  aktívne využívali  interaktívne tabule vo vyučovacom procese za účelom väčšej 
názornosti a aktivizácie žiakov. 
Čiastkové úlohy plnil  každý člen PK priebežne – starostlivosť o kabinety, zapojenie žiakov 
do olympiád a súťaží. 
Zapojenosť do súťaží:
Okresné  kolo  geografickej  olympiády  /Mgr.  Horváthová/:  7.  ročník  -  (Jurík  -  6.  miesto, 
Timková – 17. miesto).
Mladý priateľ lesa /Mgr. Horváthová/: 8. ročník – (Baranová – 5. miesto, Stančíková – 43. 
miesto).
Botanikiáda – regionálne kolo /Mgr. Horváthová/: 5. ročník – (Rusnák – úspešný riešiteľ).
Na   zasadnutiach  PK  boli  členovia  oboznámení  s metodickými  príručkami,  učebnými 
osnovami,  pedagogicko-organizačnými  pokynmi  pre  školy.  Prerokovali  sme  TVVP  pre 
jednotlivé  predmety  a hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov.  Oboznámili  sme  sa  s IVP  žiakov 
v jednotlivých ročníkoch.  Vyhodnotili  sme štvrťročnú, polročnú a koncoročnú klasifikáciu 
žiakov. Vedúca PK skontrolovala plnenie TVVP a časové sklzy v jednotlivých predmetoch. 
Vo februári Mgr. Horváthová informovala prítomných  o možnostiach využitia inovatívnych 
metód  na  vyučovacích  hodinách.  Prítomných  bližšie  oboznámila  s metódou  Okrúhly  stôl, 
rôznymi  druhmi  pojmových  máp,  ktoré  sa  dajú  využiť  pri  upevňovaní  učiva  a jeho 



prehľadnom spracovaní.  Vysvetlila  prítomným členom tiež  osvedčený  kooperačný  postup 
Skladačka a metódu INSERT pre rozvoj čítania s porozumením.
V apríli  Mgr.  Grešlíková  informovala  prítomných  o výsledkoch  dotazníka  k prevencii 
šikanovania. Dotazník bol zameraný na problematiku šikanovania u žiakov 5. – 9. ročníka. 
Zúčastnilo sa ho 53 žiakov. Pozostával z 8 otázok prostredníctvom ktorých sme zistili,  že 
šikanovanie  sa  stáva  negatívnym  javom,  s ktorým sa  žiaci  stretávajú  nielen  v   školskom 
prostredí. Obeťou šikany nebýva veľký počet osôb – pohybuje sa v rozmedzí 1 až 5 žiakov. 
Najvyšší výskyt šikany bol zaznamenaný v 5. ročníku – klíma triedy je poznačená tým, že ju 
navštevujú  len  rómski  žiaci,  ktorí  sú  vekovo  rôznorodí  a miera  adaptácie  je  rôzna. 
Šikanovanie má podobu bitiek, ubližovania, zastrašovania, vyhrážania a poškodzovania vecí. 
Vyskytuje sa v triede, v škole a dokonca aj mimo školy.
Z členov PK v novembri  Mgr.  Horváthová úspešne vykonala 1.  atestáciu  a zapojila  sa do 
kontinuálneho   vzdelávania  -  Nové  témy  vo  vyučovaní  biológie  a  Možnosti  rozvoja 
environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách. 
Z harmonogramu  aktivít  sa  žiaci  8.  ročníka  zúčastnili  exkurzie  „Príroda  Karpát“  vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Neuskutočnili sa exkurzie do Vlastivedného múzea 
v Trebišove a Izby revolučných tradícií v Zemplínskej Teplici. 

Vyhodnotenie plánu činnosti Environmentálnej výchovy v školskom roku 2017/2018

Plán  činnosti  environmentálnej  výchovy  v šk.  roku   2017/2018  sa  plnil  priebežne 
podľa harmonogramu.
Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na 
vyučovacích hodinách v 0. – 9. ročníku ZŠ a 4. – 9. ročníku špeciálnych tried ZŠ. Vyučujúci 
vlastivedy, prírodovedy, biológie, geografie  rozvíjali u žiakov základné ekologické hodnoty, 
motivovali  žiakov k ochrane prírody, hrdosti na vlastný región a jeho tradície,  učili  žiaka 
aktívne využívať vedomosti v prospech jeho ochrany a rozvoja prostredia. Žiakov sme viedli 
k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, znižovania spotreby vody.  Vyučujúci slovenského 
jazyka a cudzích  jazykov viedli žiakov k tomu,  aby vedeli  svoje poznatky a  vedomosti  z 
oblasti  environmentálnej  výchovy  vyjadriť  ústnou,  písomnou  aj  dramatickou  formou. 
Vyučujúci  matematiky  učili  žiakov  zhromažďovať,  triediť,  analyzovať  získané  údaje 
o životnom prostredí  a vyhodnotiť  ich. Triedni  učitelia  a vyučujúci  predmetov  Svet  práce, 
pracovné  vyučovanie  viedli  žiakov  k priamej  účasti  na  ochrane  a zveľaďovaní  životného 
prostredia. Pravidelne sme na environmentálnej nástenke oboznamovali žiakov s významnými 
dátumami z environmentálneho kalendára. 
Úlohy splnené v mesiacoch september – jún podľa plánu činnosti:
V septembri bol vypracovaný plán práce ENV. S plánom práce ENV boli oboznámení všetci 
vyučujúci a v stanovenom termíne zapracovali prierezovú tému ENV do svojich TVVP a do 
plánov práce triednych učiteľov. 
V októbri žiaci na 1. a 2. stupni v rámci vyuč. hodín VYV, PVC a triednických hodín vyrábali 
stromy jednotlivo, alebo vytvorili spoločný triedny strom a vystavili si ich v triedach. Žiaci 8. 
ročníka sa zúčastnili exkurzie „Príroda Karpát“ do Prírodovedného múzea v Košiciach.
V novembri  Žiaci  7.A triedy na hodinách VYV vyrábali  fotorámiky z rôznych materiálov, 
ktoré im spestrili predvianočnú výzdobu triedy.
V decembri  vyučovacie  hodiny  geografie  v 8.A  a výtvarnej  výchovy  v 7.A  sme  si  pred 
Vianocami  spríjemnili  ochutnávkou  rôznych  druhov  čajíkov.  V predvianočnom  období  sa 
všetky  triedy  zapojili  do  vianočnej  výzdoby tried  a priestorov  chodby a využili  pritom aj 
rôzny odpadový materiál.  Počas druhého adventného týždňa sme si  vyzdobili  priestory 
školy krásnymi, vianočnými ikebanami, ktoré sme si sami navrhli. Do tejto aktivity sa 
zapojili žiačky 8. ročníka.



V januári žiaci 1. stupňa v rámci triednických hodín doplnili s triednymi učiteľmi semienka 
do vtáčích kŕmidiel. 
Vo februári žiaci 1. stupňa vyrábali na hodinách VYV rôzne koláže, pričom využili rôzny 
odpadový  materiál.  Žiačky  8.  ročníka  oboznámili  mladších  žiakov  z 3.  a 4.  ročníka 
prostredníctvom prezentácie o šetrení elektrickej energie. 
V marci sa uskutočnila celoškolská aktivita „Svetový deň vody“ a to formou tematického dňa, 
kde jednotlivé vyučovacie hodiny boli venované problematike vody a jej ochrany a šetrenia. 
Žiaci prišli do školy v modrom oblečení.
V apríli si žiaci 1. a 2. stupňa pripomenuli Deň Zeme rozhovorom na vyučovacích hodinách 
a na výtvarnej výchove na 2. stupni vyrábali plagátiky ku Dňu Zeme. Na 1. stupni vyfarbovali 
maľovanky s tematikou ochrany Zeme.
V máji sa uskutočnil zber papiera.  Do zberu sa zapojili žiaci 1.A – 4.A, 5.A-8.A, 1.B, 4.B 
a 8.AS, 9.AS. Spolu sa vyzbieralo 3406,50 kg papiera.
Súťaž o najkrajší zhotovený kvet síce neprebehla, ale žiaci 7. ročníka vyrábali 3D obrázky 
s kvetmi a pripravili z nich v triede peknú nástenku.

Jún sa niesol v duchu školských výletov. Žiaci 1. – 8. ročníka sa zúčastnili školského výletu 
do Botanickej záhrady v Košiciach za zber papiera. Žiaci 1.B – 4.B a 4.AS – 9.AS navštívili 
Zoologickú  záhradu  v Košiciach  a žiaci  1.A  –  4.  A sa  zúčastnia  výletu  do  Zoologickej 
záhrady v Stropkove.
Počas  školského  roka  sa  nesplnila  jedna  úloha  -  Exkurzia  do  CHKO Latorica  –  náučný 
chodník z časových dôvodov.
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch. Plán činnosti ENV sa 
plnil  priebežne  podľa  časového  harmonogramu,  úlohy  boli  splnené  a vyhodnotené 
v príslušnom mesiaci. 

Zhodnotenie práce komisie MZ 1. – 4. roč. v školskom roku 2017/2018:

- zasadnutaa Zaboliarealizovaan aoodľaaolánua
- boladodržanýaobsahazasadnut
- boliadodržan atermínyazasadnut
- boliaorebran adokumentyaakoaKlasifkaanýaooriadok,aŠVP,POPa,aPPŠaai.
- naarokovaaniaaboliadoaobsahuavaalenen aaktualitya
- doaobsahuaboliadoolnen aúlohyaoodľaaookynovaavaedeniaaZŠ
- zakažd hoazasadnutaa Zabolaavayhotovaenáazáoisnica
- každáazáoisnicaaobsahovaalaaodoorúaaniaaaauznesenia
- zasadnutaaboliaúaelova 
- naazasadnutachasaauaiteliaadohodlianaaorganizovaaníamimokkolskýchaaktvaít
- naazasadnutachaboliaschvaálen aTVVPazajednotlivaýchaoredmetova
- boliaorerokovaan aanalýzyavastuonýchaatestovaazoaSJL, ATaaaANJ
- bolaaorektudovaanáadokumentáciaakkolyaoodľaaookynovaavaedeniaaZŠ

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried v školskom roku 2017/2018:    

Plán práce MZ v  školskom roku 2017/2018 zahŕňal 5 zasadnutí v mesiacoch august, november, 
január, apríl a jún. 

Na 1. zasadnutí vedúca MZ špeciálnych tried oboznámila vyučujúcich s hlavnými úlohami 
plánu  práce  MZ  vo  výchovno-vzdelávacom  procese  a  s  plánom  zasadnutí  a  činnosti 
v školskom roku 2017/2018. V pláne práce MZ boli vytýčené hlavné úlohy realizované vo 



výchovno-vzdelávacom procese a úlohy vychádzajúce z POP na tento školský rok.  V ďalšom 
bode  boli  vyučujúci  oboznámení  s  inovovaným  ŠkVP  pre  2.  až  7.  ročník  špeciálnych 
tried, s príslušnými prierezovými témami, ktoré budú zapracované do tematických výchovno-
vzdelávacích plánov a s   pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018. 
Ďalší  bod  programu  bol  zameraný  na  hodnotenie  a  klasifikáciu  žiakov  špeciálnych  tried 
v súlade s Metodickým pokynom č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym 
postihnutím – primárne vzdelávanie. Nasledovala téma týkajúca sa vypracovania tematických 
výchovno-vzdelávacích  plánov  pre  4.  až  9.  ročník  podľa  ŠkVP.  V závere  zasadnutia 
boli prijaté uznesenia. 
2.  zasadnutie  MZ  v mesiaci  november  začalo  kontrolou  plnenia  uznesení  z predchádzajúceho 
zasadnutia.  Hlavnými  bodmi  programu  bola  analýza  prospechu,  správania  a  dochádzky  žiakov 
špeciálnych  tried  za  1.  štvrťrok  a  vyhodnotenie  vstupných  testov  z predmetu  Slovenský  jazyk  a 
Matematika  s prijatými  opatreniami  na  zlepšenie  výsledkov  testov.  Ďalším  bodom  programu  bol 
stručný  rozbor  otvorenej  hodiny  v predmete  matematika  v 5.  ročníku,  ktorú  realizovala  Mgr. 
Stropkaiová. V programe tohto zasadnutia boli zhodnotené mimo triedne aktivity žiakov špeciálnych 
tried  za  1.  štvrťrok.  V rôznom  boli  pripomenuté  aktuálne  úlohy  z poslednej  pracovnej  porady  a 
v závere prijaté uznesenia.

V úvode  januárového  zasadnutia  prebehla  kontrola  plnenia  uznesení  z 2.  zasadnutia.  Druhý  bod 
programu bol zameraný na analýzu prospechu, správania a dochádzky žiakov špeciálnych tried za 1. 
polrok. Vyučujúci sa vyjadrili k neprospievajúcim, neklasifikovaným žiakom a žiakom, ktorým bola 
navrhnutá znížená znánka zo správania z dôvodu nevhodného správania sa alebo neospravedlnených 
hodín.  V treťom bode programu vyučujúci  vypracovali  návrhy na zoznam učebných pomôcok pre 
žiakov v hmotnej  núdzi  na obdobie  2.  polroka.  V štvrtom bode bola  stručne zhodnotená otvorená 
hodina v 9. ročníku v predmete chémia, ktorú realizovala Mgr. Štefanišinová. V ďalšom bode bola 
prediskutovaná  organizácia  karnevalu  pre  žiakov  špeciálnych  tried,  príprava  aktuálnej  tematickej 
nástenky a organizácia výtvarnej súťaže „Valentínka pre teba“. V rôznom sa poukázalo na niektoré 
úlohy  vyplývajúce  z pedagogickej  rady  a  pracovnej  porady.  V závere  3.  zasadnutia  boli  prijaté 
uznesenia. 

V prvom bode aprílového zasadnutia prebehla kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia. Hlavnými 
témami na tomto zasadnutí bolo prehodnotenie ŠkVP pre 2. až 9. ročník špeciálnych tried s  dôrazom 
na inovovaný 4. a 8. ročník v budúcom školskom roku, analýza prospechu, správania a dochádzky 
žiakov za 3. štvrťrok s prijatými opatreniami a zhodnotenie otvorenej hodiny, ktorú realizovala Mgr. 
Mária  Farkašová  v predmete  Pracovné  vyučovanie  v 8.  a  9.  ročníku.  V rôznom  sa  poukázalo  na 
plnenie pracovných úloh a organizácie Dňa matiek a Dňa detí pre žiakov špeciálnych tried. V závere 
boli prijaté uznesenia.

V úvode  5.  stretnutia  v mesiaci  jún  prebehla  kontrola  uznesení  z predchádzajúceho  zasadnutia. 
Nasledovalo stručné zhodnotenie činnosti metodického združenia v tomto školskom roku a návrhy na 
činnosť MZ v školskom roku 2018/2019. Po analýze prospechu, správania a dochádzky žiakov za 2. 
polrok  boli  vyučujúci  oboznámení  s inovovaným  štátnym  VP  a po  prerokovaní  členmi  MZ  bol 
vypracovaný rámcový učebný plán pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie v 2. 
až 8.  ročníku.  V ďalšom  bode  bola  zhodnotená  otvorená  hodina  čítania  vo 4.  ročníku,  ktorú 
uskutočnila v mesiaci máj Mgr. Vargová. V rôznom boli pripomenuté aktuálne úlohy z pedagogickej 
rady.

Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov v  šk. roku  2017/2018

Do  učebných  plánov  v každom  predmete  boli  zakomponované  prierezové  témy 
enviromentálna výchova, protidrogová výchova, dopravná výchova, mediálna a multikultúrna 
výchova, finančná gramotnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti. Do ŠkVP boli  zapracované témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou 
v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža 



a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie 
a rasizmu v oblasti migrácie.
Riaditeľka Mgr. M. Stančíková na pracovnej porade dňa 31. 8. 2017 oboznámila všetkých 
učiteľov s POP na nový školský rok. Na PK jednotlivých  predmetov sme sa zamerali na 
úlohy  z POP  týkajúcich  sa  vyučovania  daných  predmetov.  V rámci  pedagogicko-
organizačných pokynov bolo potrebné do učebných plánov zapracovať aktivity k Svetovému 
dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti  stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu 
týždňu  boja  proti  drogám,  Svetovému  dňu  prevencie  HIV/AIDS,  Európskemu  týždňu 
bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci,  aktivity   zamerané  na  prevenciu  a elimináciu 
rizikového  správania,  delikvencie  a kriminality,  záškoláctva,  bezpečného  používania 
internetu,  zapracovať  témy  súvisiace  s multikultúrnou  výchovou,  výchovou  v duchu 
humanizmu  a predchádzaniu  všetkým  formám  diskriminácie,  xenofóbie,  antisemitizmu, 
intolerancie a rasizmu, výchovou k ľudským právam podporovať  u detí hodnotu človeka ako 
ľudského jedinca schopného kvalitných medziľudských vzťahov. Primeranú pozornosť bolo 
potrebné  venovať  projektom  a aktivitám  na  podporu  a zvýšenie  vedomostí  o finančnej 
gramotnosti. 
Všetci vyučujúci výchovných predmetov boli oboznámení s klasifikačným poriadkom školy 
podľa  Metodických  pokynov  na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov.  Výchovné  predmety 
(technika, svet práce, telesná výchova, etická výchova, náboženská výchova, sa klasifikujú 
stupňom od 1 do 5). 
V rámci prevencie šikanovania žiakov na školách,  učitelia zapracovali do učebných plánov 
a plánov triednických hodín témy zamerané na šikanovanie žiakov. Pri príležitosti Svetového 
dňa bez násilia boli počas triednických hodín uskutočnené besedy zamerané na problematiku 
fyzického  a psychického  násilia  páchaného  na  v rodinách,  spoločnosti  a prevenciu  voči 
porušovaniu ľudských práv.
Pri  príležitosti  Svetového  dňa  mlieka  a  Svetového  dňa  výživy  boli  žiaci  na  triednických 
hodinách  vedení  k  zvýšenej  konzumácii  mliečnych  výrobkov  ako  i  ovocia  a  zeleniny  a 
podpore zdravého životného štýlu u žiakov. V rámci podpory zdravia a zdravého životného 
štýlu  sa  žiaci  jednotlivých  tried  zapojili  do  kampane  „Hovorme  o jedle“  a   „Odstráňme 
obezitu“. Propagácia zdravého životného štýlu bola realizovaná formou prezentácií, besied, 
súťaží a projektov.
Na prevenciu civilizačných ochorení na podporu telesného a duševného zdravia pri príležitosti 
Týždňa  boja  proti  stresu  boli  na  triednických  hodinách  realizované  besedy  na  tému 
„ Zabráňme stresu!“. 
Koordinátorka prevencie drogových závislostí PaedDr. Z. Grešlíková zorganizovala aktivity 
zamerané na boj proti fajčeniu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa fajčenia boli zhotovené 
nástenné noviny na tému „Povedzme drogám nie.“ Žiaci boli zapojení v rámci výchovných 
predmetov(etická  výchova,  výtvarná  výchova,  občianska  výchova)  do  rôznych  ankiet, 
výtvarnej a literárnej súťaže. Na hodinách etickej výchovy žiaci formou diskusie rozoberali 
problémy v oblasti drogových závislostí,  vyrábali plagáty, ktoré znázorňovali problematiku 
závislostí a fajčenia. Na hodinách občianskej výchovy formou besedy rozprávali o drogách, 
o negatívnom dopade ich užívania na život jednotlivcov, vyjadrovali vlastné názory, zaujímali 
sa o tieto javy. Výchovné ciele akými sú primárna prevencia v oblasti drogových závislostí 
a trestnej činnosti sa uplatňujú na jednotlivých vyučovacích hodinách podľa obsahu vhodného 
učiva. 
S cieľom eliminácie drogových závislostí boli žiaci zapájaní do športových aktivít v rámci 
krúžkovej činnosti a hodín telesnej výchovy. Žiaci sa zúčastnili obvodového kola vo florbale 
žiakov,  obvodového   kola  v  malom  futbale  mladších  žiakov  –  Školský  pohár  SFZ, 
obvodového kola v malom futbale – „Futbal Cup“ a  Satelitného turnaja v malom futbale(1. 
a 2. kolo).



V rámci hodín výtvarnej  výchovy sa žiaci 2. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže – Zdravý 
životný štýl, tvorili plagáty na tému zdravého stravovania.  Žiaci boli oboznámení o tematike 
zdravej výživy aj formou nástenných novín na chodbe školy. Žiačky 8. ročníka si pripravili 
besedu na tému pod názvom Zdravá výživa pre žiakov 3. a 4. ročníka. 
Svoj talent a záujem rozvíjajú žiaci v krúžkovej činnosti,  hudobne nadaní žiaci navštevujú 
ZUŠ, kde sa venujú spevu a hre na hudobné nástroje. Niektorí žiaci sa zúčastňujú speváckych 
súťaží, ktoré uskutočňuje CVČ v Sečovciach a recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Pri  príležitosti  Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sme  sa  na  hodinách  výchovných 
predmetov  venovali  problematike  drog  formou  diskusií  a  prezentácií.  Pri  príležitosti 
Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám sa  žiaci  7.   –  9.   ročníka  zúčastnili  21.  11.  2017 
zdravotno-výchovnej  prednášky  na  tému Alkohol  a ženy,  žiaci  5.  –  6.  ročníka  prednášky 
Alkoholizmus a fajčenie.  Prednášky si pre nás pripravila MVDr. Mária Urbanová z RÚVZ 
v Trebišove.  Žiaci sa dozvedeli  sa o nepriaznivých účinkoch alkoholu a cigariet  na ľudský 
organizmus, o vplyve alkoholu na ženský organizmus v období tehotenstva, o symptómoch 
závislostí na alkohole a cigaretách ako i o abstinenčných príznakoch, ktoré sa vytvárajú pri 
dlhodobom užívaní alkoholu a cigariet.
 Žiaci  8.  ročníka  si  pripravili  prednášku o alkohole  a drogách pre  žiakov 3.  a 4.  ročníka. 
Oboznámili ich s dôvodmi, prečo sa drogám vyhýbať, videli obrázky zničených orgánov tela 
alkoholika   a fajčiara  a zistili,  že  zdravie  je  potrebné  si  chrániť.  Deviataci  rozoberali  so 
žiakmi rôzne pravdy o drogách: to, ako drogy fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú 
najčastejšie  príčiny  toho,  že  niekto  začne  brať  drogy,  aký  je  rozdiel  medzi  legálnymi 
a nelegálnymi drogami, ako drogy menia emócie, ako dlho zostávajú v tele. Po prezentácii ich 
čakal kvíz, ktorý pozostával z otázok týkajúcich sa problematiky drog v spoločnosti.  
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS boli žiakom poskytnuté informácie o tejto 
problematike  formou  nástenných  novín  na  chodbe  školy.  V rámci  prevencie  rizikového 
správania sa v období dospievania organizujú učitelia výchovných predmetov rôzne diskusie 
a besedy k tejto téme. 
Žiaci druhého stupňa absolvovali teoretickú prípravu jesennej časti účelového cvičenia. Bola 
vykonaná aj  cvičná evakuácia. Svoje teoretické vedomosti si overili pri praktickom cvičení, 
ktoré sa konalo v oblasti Rakovec a futbalového ihriska. Žiaci boli rozdelení do štvorčlenných 
družstiev podľa tried,  prekonávali  terénne prekážky a na troch stanovištiach plnili  zadané 
úlohy podľa obsahového zamerania v jednotlivých ročníkoch. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili na 
veľtrhu  vzdelávania  PROEDUCO,  kde  mali  možnosť  inšpirovať  sa  pri  výbere  svojho 
budúceho povolania.
Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci boli počas triednických hodín 
uskutočnené besedy na danú tému, triedni učitelia poukázali na význam prevencie rizík  práce 
v zahraničí  ako i  prevencie pred neľudským zaobchádzaním. 18.  4.  2018 sa žiaci  8.  a 9. 
ročníka  zúčastnili  besedy  s Mgr.  Jánom  Rusnákom  z CPPPaP  Trebišov,   kde  sledovali 
dokument pod názvom „Obchodovanie s ľuďmi“,  mali  možnosť pozorovať reálne príbehy 
ľudí,  ktorí  sa  stretli  s násilím   a neľudským  zaobchádzaním  počas  hľadania  si  práce 
v zahraničí.  Diskutovali  o problémoch, s ktorými sa môžu v budúcnosti   pri  hľadaní  práce 
stretnúť a s možnými rizikami spojenými s hľadaním práce v zahraničí.
Výchovná poradkyňa Mgr.  J.  Dobošová upozornila  učiteľov na  to,  aby venovali  zvýšenú 
pozornosť ochrane pred sociálno-patologickými javmi akými sú šikanovanie najmä starších 
žiakov, ale aj šikanovaniu v kolektíve rovesníkov. Všetky spozorované zmeny správania sa 
žiakov sú konzultované a riešené s triednym učiteľom a rodičmi. Na triednických hodinách 
boli uskutočnené besedy, ktoré sa venovali problematike šikanovania detí na školách. Žiaci 
boli  oboznámení  s internetovými stránkami,  kde si  môžu vyhľadať informácie týkajúce sa 
nielen šikany, ale aj kyberšikany. 
Koordinátorka  prevencie  PaedDr.  Zuzana  Grešlíková  vyhodnotila   dotazníky  na  tému 



šikanovania v školskom prostredí. Dotazník bol zameraný na výskyt šikany u žiakov 2. stupňa 
a  spôsob  šikanovania,  s ktorým  sa  žiaci  najčastejšie  stretávajú  v školskom  prostredí. 
Realizoval sa v mesiaci január - február 2018. Zúčastnilo sa ho 53 žiakov. Pozostával z 8 
otázok  prostredníctvom  ktorých  sme  zistili,  že  šikanovanie  sa  stáva  negatívnym  javom, 
s ktorým sa žiaci stretávajú nielen v  školskom prostredí. Zistili sme, že šikanovanie na našej 
škole je  zastúpené v jednotlivých ročníkoch vo väčšej či menšej miere a má rôzne podoby. 
Najvyšší výskyt šikany sme zaznamenali v 5. ročníku – klíma triedy je poznačená tým, že ju 
navštevujú  len  rómski  žiaci,  ktorí  sú  vekovo  rôznorodí  a ich  miera  adaptácie  je  rôzna. 
Šikanovanie má podobu bitiek, ubližovania, zastrašovania, vyhrážania a poškodzovania vecí. 
Vyskytuje  sa v triede,  v škole a dokonca aj  mimo školy.  5  žiaci(4 chlapci+ 1 dievča)  z 5. 
ročníka  uviedli,  že  boli  šikanovaní,  3  z nich  jedenkrát,  2  z nich  viackrát.  Agresormi  boli 
zväčša spolužiaci, v jednom prípade niekto, kto do školy nechodí a v jednom prípade niekto 
dospelý. O šikanovaní by sa rozprávali s učiteľmi a rodičmi. Šikanujúci spolužiaci by mali 
byť podľa nich potrestaní trestným stíhaním políciou alebo oznámením a pohovorom s ich 
rodičmi.
V 6. ročníku má šikanovanie najčastejšie podobu telesného napadnutia, ponižovania človeka, 
jeho rodiny, národnosti  či  vierovyznania a v jednom prípade vypisovaním a vyhrážaním sa 
smrťou. Podľa žiakov 6. ročníka sa šikanovanie vyskytuje najmä v škole, 3 žiaci(1 chlapec +2 
dievčatá) uviedli, že boli šikanovaní, z toho 1 žiak jedenkrát, 2 žiaci viackrát. Šikanovali ich 
spolužiaci, 1 agresor nechodí do našej školy. O šikanovaní by sa rozprávali s niekým iným 
ako je učiteľ  či  rodič.  Šikanujúci žiaci by mali  byť potrestaní trestným stíhaním políciou 
a verejným pokarhaním. 
Druhý najvyšší  výskyt šikany bol zaznamenaný v 7. ročníku. Má podobu najmä telesného 
napadnutia  a bitiek,  zastrašovania  či  vyhrážania  a ponižovania  človeka,  jeho  rodiny, 
národnosti,  vierovyznania.  3  žiaci  uviedli,  že  šikanovanie  má  podobu  sexuálneho 
obťažovania(2 odpovede – dievčatá, 1 odpoveď – chlapec). Okrem týchto podôb šikanovania 
3 žiaci uviedli aj iné spôsoby šikanovania a to vysmievanie, nadávanie. Žiaci 7. ročníka sú 
presvedčení o tom, že šikanovanie sa vyskytuje v rovnako vysokej miere v ich triede, v škole, 
ale  ešte  vo  vyššej  miere  aj  mimo  školy.  4  žiaci(3  chlapci+1  dievča)  uviedli,  že  boli 
šikanovaní,  z toho  2  žiaci  jedenkrát,  2  žiaci  viackrát.  Šikanovali  ich  spolužiaci  a v troch 
prípadoch  niekto  iný.  O šikanovaní  by  sa  rozprávali  s rodičmi  alebo  so  spolužiakmi. 
Šikanujúci spolužiaci by mali byť potrestaní oznámením rodičom a pohovorom s nimi alebo 
verejným pokarhaním.
Šikanovanie v škole má podľa žiakov 8. ročníka podobu najmä telesných napadnutí, bitiek, 
poškodzovania a ničenia vecí, v jednom prípade podobu sexuálneho obťažovania(1 odpoveď 
– chlapec), v dvoch prípadoch aj iné spôsoby a to je nadávanie, posmievanie. Šikanovanie sa 
nevyskytuje  v ich  triede,  ale  v škole.  Nikto  zo  žiakov  8.  ročníka  nebol  šikanovaný. 
O šikanovaní  by  sa  rozprávali  s učiteľmi,  rodičmi  alebo  aj  s niekým  iným.  Šikanujúci 
spolužiaci by mali byť potrestaní oznámením a pohovorom s rodičmi agresora alebo trestným 
stíhaním políciou.
Podľa žiakov 9.  ročníka sa šikanovanie na škole vyskytuje  v slabej  miere.  Len 2 žiaci  si 
myslia, že sa šikanovanie v našej škole vyskytuje. Má skôr podobu zastrašovania, vyhrážania 
alebo  poškodzovania,  ničenia  vecí,  v 1  prípade  sexuálneho  obťažovania(1  odpoveď  – 
chlapec). Vyskytuje sa aj v triede, aj v škole v rovnakej miere. Nikto zo žiakov 9. ročníka 
nebol šikanovaný. O šikanovaní by sa rozprávali  so spolužiakmi. Šikanujúci spolužiaci by 
mali byť potrestaní trestným stíhaním políciou.
Výsledky dotazníka jasne poukazujú na to, že problematika šikanovania je téma, ktorej je 
potrebné venovať zvýšenú pozornosť nielen počas triednických hodín, ale aj v rámci výučby 
iných predmetov,  na rodičovských združeniach.  Je potrebné všímať si  žiakov,  ktorí  by sa 
mohli stať obeťami alebo agresormi. Dôležité je sledovať miesta, kde by mohlo dochádzať 



k šikanovaniu  v školskom prostredí  a analyzovať  situácie,  ktoré  signalizujú  výskyt  takého 
nežiaduceho javu. 
S výsledkami dotazníka o šikane boli triedni učitelia oboznámení  a počas triednických hodín 
sa  stala  táto  problematika  predmetom  diskusie,  rovnako  boli  o výsledkoch  dotazníka 
informovaní aj rodičia na rodičovskom združení.
Na základe zistených skutočností v dotazníku o šikanovaní sa v 5. a 7. ročníku sa uskutočnila 
beseda  s Mgr.  Jánom  Rusnákom  z CPPPaP  Trebišov,  kde  boli  žiaci  informovaní 
o nebezpečenstve  šikanovania,  o tom,  aké  tragické  následky  môže  mať  zanedbané 
šikanovanie, aké formy šikanovania zaznamenávame najčastejšie v školskom prostredí a ako 
sa účinne brániť proti šikane.
 V rámci výchovných predmetov a triednických hodín boli realizované aktivity zamerané na 
prevenciu  fajčenia,  uskutočnili  sa  besedy  zamerané  na  poukázanie  škodlivých  účinkov 
fajčenia na ľudské zdravie. Koordinátorka prevencie drogových závislostí PaedDr. Grešlíková 
pripravila aktivity na tému  prevencie fajčenia aj v mesiaci máj. Žiaci 1. a 2. stupňa vytvorili 
plagát  s názvom  „FAJČENIE  ZABÍJA“  a umiestnili  ho  na  chodbe  školy  pod  nástenkou 
koordinátora prevencie. 
Žiaci  sa  zapojili  do  celoslovenskej  verejnej  finančnej  zbierky  Dňa  narcisov,  kde  sa  im 
podarilo  vyzbierať  956,  83  eur.  Žiaci  boli  rozdelení  do  5  hliadok,  ktoré  navštívili  obce 
Zemplínska Teplica, Egreš a Slanské Nové Mesto.
Poznatky  z dopravnej  výchovy   si  žiaci  overili  počas  besedy  s príslušníčkou  policajného 
zboru.  Debatovali  o  dopravných  nehodách,  o  príčinách  ich  vzniku  a  možnosti  ich 
predchádzaniu.  Nebola  obídená  ani  trestnoprávna  zodpovednosť,  ktorá  s nehodami  úzko 
súvisí, dôraz bol kladený na to, ako by sme sa mali pri dopravnej nehode zachovať.
Dňa 19. 4. 2018 sme na našej škole privítali  „Múzeum na kolesách“, kde mali žiaci  možnosť 
vstúpiť do roly mladých zálesákov a svojimi hereckými výkonmi predviesť riešenie reálnych 
situácií a problémov číhajúcich na nás v prírode. 
V priebehu školského roka 2017/2018 sa žiaci 2. stupňa sa zapájali do rôznych športových, 
ale aj  kultúrnych aktivít  akými boli   obvodové kolo vo futsale žiakov, obvodové kolo vo 
florbale žiakov, kde získali  1. miesto a postúpili  do okresného kola,  Beh okolo Slanského 
hradu,  26.  ročník  Satelitného  turnaja  v malom  futbale  (žiaci  sa  zúčastnili  piatich  kôl), 
obvodové  kolo  v malom  futbale  žiakov  –  FUTBAL  CUP,  27.  ročníka  Halového  turnaja 
mladších žiakov v malom futbale, Komenského latka, Poddargovské hry, Dobývanie pevnosti 
Centrad, lyžiarskeho výcviku v Litmanovej.  Zapojili sa do akcie Vianočná ikebana, Vianočná 
akadémia,  speváckej  súťaže  SUPERSTAR,  realizovali  tvorivé  dielne,  podieľali  sa  na 
programe pri príležitosti Dňa starkých, na príprave kultúrneho programu pri príležitosti Dňa 
obce  v Zemplínskej  Teplici,  zapojili  sa   do  projektu  Biela  pastelka  –  pomoc nevidiacim. 
V oblasti  výchovy sa na škole  realizovali  rôzne  besedy -  beseda  o alkoholizme a  fajčení, 
ktoré prednášala MVDR. Urbánová z RÚVZ z Trebišova, besedy o šikanovaní a obchodovaní 
s ľuďmi,  ktoré  viedol  Mgr.  Rusnák  z CPPPaP  Trebišov.  Rovnako  sa  zúčastnili  besedy 
o dopravnej výchove, exkurzie do Východoslovenského múzea v Košiciach.  Realizovali sa 
aktivity ku  Sv. dňu Zeme, Sv. Dňu stromov – projekt Od stromu k zošitu,  k Európskemu 
týždňu  boja  proti  drogám,  aktivity  zamerané  na  prevenciu  fajčenia.  Žiaci  sa  zúčastnili 
Vianočného  výchovného  koncertu,  divadelného  predstavenia  ROBI  SHOW,  ktoré  sa 
uskutočnilo  v Kultúrnom dome v Zemplínskej  Teplici,   podujatia  Múzeum na  kolesách  – 
Zálesák, Digitálne prenosné planetárium.  Zapojili sa do finančnej zbierky Dňa narcisov, do 
Zberu papiera, do projektu Záložka spája školy. Žiaci druhého stupňa absolvovali teoretickú 
prípravu  v praktickom  účelovom  cvičení.  Bola  vykonaná  aj   cvičná  evakuácia.  Svoje 
teoretické  vedomosti  si  overili  pri  praktickom  cvičení,  ktoré  sa  konalo  v priestoroch 
futbalového ihriska v areáli školy.



Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie  pre oblasť Jazyk a komunikácia v šk. roku 
2017/2018

PK  zahrňuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk, hudobná 
výchova, výtvarná výchova, výchova umením.
     PK  pre oblasť Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra sa v 1. polroku školského roku 
2017/2018 stretla na dvoch zasadnutiach 31.8.2017, kde bol prerokovaný plán práce  PK  na 
školský rok 2015/2016 , hlavné úlohy,  špecifické úlohy, aktivity, činnosť PK, časovo- 
tematické plány,  Pedagogicko-organizačné pokyny 2015/2016 a Klasifikačný poriadok 
a 29.11.2017, kde sme zhodnotili plnenie plánu práce za prvý štvrťrok školského roku 
2017/2018, zhodnotili vedomostnú úroveň žiakov, dodržiavanie plánov, úroveň čitateľských 
zručností.
     V 2. polroku školského roku 2017/2018 stretla na troch zasadnutiach 30.1. 2018, kde bolo 
zhodnotenie  plnenia  plánu  práce  za  prvý  polrok  školského  roku  2016/2017,  plnenie 
tematických  plánov,  realizácia  podujatí  a súťaží  pre  žiakov  školy,  prerokované  aktuálne 
problémy v rámci vyučovania  jednotlivých predmetov, 24.4.2018 kde bolo prerokované 
hodnotenie  výchovno-vyučovacích  výsledkov  v 3.  štvrťroku,  plnenie  tematických plánov, 
vyhodnotenie  Testovania  9,  realizácia  podujatí  a súťaží  pre  žiakov  školy,  ŠKVP-  zmeny 
v obsahu učiva, návrhy  a 26.6.2018, kde sme  analyzovali výchovno-vzdelávacie výsledkov 
za II. polrok školského roku 2017/2018, východiská pre plán práce na školský rok 2018/2019, 
výsledky  a analýzy  výstupných  testov,  besied,  súťaží,  projektov  a olympiád,  úspechy 
v súťažiach.
Z čiastkových úloh boli splnené tieto úlohy členov PK :

- boli  vypracované tematické plány
- do plánov boli zakomponované prierezové témy
- vyčlenili sme mimo čítankové čítanie
- oboznámili sme žiakov ako pracovať s čitateľským denníkom
- školské kolo olympiády v SJL 
- účasť  na obvodnom kole v Trebišove 
- príprava na celoštátne testovanie
- Hviezdoslavov Kubín
- Testovanie 9 
- projekty
- návšteva knižnice v rámci hodín literatúry

V rámci oblasti Umenie a kultúra 
- školské kolo  výtvarnej súťaže na tému Svet mojimi očami.
- zapojenie do výtvarných súťaží poriadaných inými organizáciami
- účasť na speváckych súťažiach

Hodnotenie súťaží
- školské kolo OSJL 
            1.miesto  Mariana Baranová 8.A

2.miesto  Gabriela Ščerbiková 9.A
3.miesto  Michaela Stančíková 8.A

Víťazka školského kola Mariana Baranová 8.A  reprezentovala školu v okresnom kole, 
ktoré sa uskutočnilo 29.11.2017 v Trebišove. 



-  školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

1.kategória (2. – 4. ročník)
1.miesto – Radka Tomčová, 4. A - próza
2.miesto –  Ján Urban, A - poézia
3.miesto –  Kiara Kristanová, 4. A  - poézia 
2.kategória (5. – 6. ročník) 
1.miesto – Dušan Tirpák, 6. A - poézia
2.miesto – Samuel Rusnák, 5. A - próza
3.miesto – Klaudia Héželová, 6. A - próza
3. kategória(7. – 9. ročník)
1. miesto – Michaela Stančíková, 8. A – poézia
2. miesto – Scarleta Milová, 8. A – próza
3. miesto – Natália Perháčová, 7. A - próza

6. marca 2018 sa v Trebišove uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu 
školu na súťaži reprezentovala v kategórii próza Radka Tomčová - žiačka 4.A triedy. 
Na okresnom kole sme umiestnenia nezískali.

HUV - Zúčastnili sme sa súťaže CVČ hľadá Superstar organizovanej každoročne Centrom 
voľného času v Sečovciach. V bronzovom pásme sa umiestnila Miška Stančíková z 3.A, 
strieborné umiestnenie vybojovali druháčka Klaudika Siváková  aj šiestačky Stela Peterová a 
Bibiána Milová. Do zlatého pásma sa  prespievali najlepšie speváčky: druháčky Sandra 
Rožoková, Karolínka Suchá a štvrtáčky Karolínka Zámboriová a Kiarka Kristanová. 

VYV- účasť niektorých žiakov na výtvarných súťažiach poriadaných inými organizáciami – 
Zdravý životný štýl, Požiar v byte

ANJ – projekty, prezentácie- Moja rodina, Obľúbený film , Šport

RUJ – prezentácie - príroda, zvieratá Slovenska a Ruska
Azbuka – leporelá 5. roč. sledovanie rozprávok , ruské ľudové piesne

V budúcom školskom roku budeme sa viac zameriavať na čítanie s porozumením, zaradíme 
viac súťaží súvisiacich s čitateľskými zručnosťami, dôraz  budeme klásť na pravopisné javy, 
získame žiakov pre tvorbu projektov v SJL, ANJ a RUJ, budeme rozvíjať literárnu tvorivosť 
žiakov, zorganizujeme návštevu divadelného predstavenia.

Vyhodnotenie  činnosti koordinátora Mediálnej výchovy v  šk. roku  2017/2018

V mesiaci september sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- koordinátor vypracoval plán MEV v šk. roku 2017/2018 
- všetci vyučujúci zapracovali prierezovú tému MEV do TVVP
- žiaci 2.stupňa sa na triednických hodinách zamýšľali nad časom, ktorý denne 

prežijú s médiami – prostredníctvom aktivity č.1 v prílohe MEV 



- žiaci 1.stupňa na hodine výtv. výchovy maľovali  rôzne druhy médií,  ktoré 
poznajú a využívajú    

 

   V mesiaci október sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

–  žiaci  vyhľadávali  v rôznych  typoch  médií  (tlač,  internet,  televízia...) 
informácie k určitej téme a prezentovali na triednických hodinách alebo na 
hodinách literatúry

– Čo je reklama? – premietali sme si reklamu a následne diskutovali o reklame 
všeobecne  –  jej  cieľ,  kde  všade  sa  s ňou stretávame  –  následne  vytvorili 
krátky reklamný text alebo plagát, leták

V mesiaci november sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- v rámci triednických hodín žiaci besedovali na tému internet 
- na triednickej hodine alebo informatickej výchove sa žiaci oboznámili 
s internetom ako zdrojom zábavy, s rizikami a nebezpečenstvami na internete 
a so  zásadami  správania  sa  v prostredí  internetu  –  vytvorili  jednoduchý 
multimediálny projekt (pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu)

V mesiaci december sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci sa oboznámili s funkciou scenáru k Vianočnej akadémii,
- zhotovili vianočné pohľadnice
- pripomenuli si ľudové piesne, zvyky, tradície, koledy v čase Vianoc
- na 2. stupni diskutovali o vplyve médií  na vnímanie sviatkov.

V mesiaci január sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- 2. stupeň – žiaci rozlišovali medzi základnými druhmi periodickej tlače čo do 
obsahu, periodicity – aktivita č.2 v prílohe MEV

- 1. stupeň - reklama na karneval – žiaci vytvorili plagát na karneval

V mesiaci február sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- v rámci  triednických  hodín,  literárnej  výchovy,  informatickej  výchovy  diskutovali 
o výhodách a nevýhodách, resp. o nebezpečenstve priateľstva na sociálnych sieťach 
(Facebook, Twitter...)

- žiaci vyrábali virtuálne valentínske pozdravy a posielali si ich navzájom e-mailom

V mesiaci marec sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci  navštívili  školskú  knižnicu,  rozprávali  o obľúbených  hrdinoch 
kníh, knižný hrdina verzus filmový hrdina,



- na  internete  vyhľadávali  knihy  v digitálnej  podobe,  porovnávali ich 
výhody a nevýhody

V mesiaci apríl sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci vytvorili jednoduchý reklamný produkt (plagát, leták), využili svoj 
kreatívny potenciál pri produkcii vlastných mediálnych príspevkov, v tvorbe 
reklamných plagátov s tematikou ochrany životného prostredia

V mesiaci máj sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci  si  pripomenuli  základné  princípy  slobody  tlače  a   porušovanie 
práv na 
slobodu  prejavu,  pripomenúť  si  aj  uväznenie  alebo  smrť  novinárov  pri 
prinášaní informácií o dianí vo svete.
- žiaci 1. stupňa pripravili vystúpenie ku Dňu matiek

V mesiaci jún sa v šk. r. 2017/18 dané úlohy splnili nasledovne:

Deti sveta 
– 1.6. Medzinárodný deň detí – žiaci výtvarne znázornili danú tému,
– Interview – triednické hodiny – vysvetlili si pojem a vyskúšali prakticky na 

hodinách SJL

Vyhodnotenie plánu činnosti koordinátora pre Tvorbu projektov a prezentačné zručnosti  
v šk. roku 2017/2018

September 2017

 Oboznámenie sa s úlohami plánu Tvorby projektov a prezentačných zručností  a ich 
zapracovanie  do  tematických  výchovno-vzdelávacích  plánov  a plánov  triedneho 
učiteľa

 Pri príležitosti  Európskeho dňa jazykov realizovať projekty a aktivity  na podporu 
jazykovej  zdatnosti  a záujmu  o vzdelávanie  v oblasti  jazykov  /  projektová  práca 
v triedach-  Vytvor  svojho  Európana-  súťaž  medzi  triedami.  Vyhodnotenie 
súťaže, hotové projekty, jazykolamy a pozdravy v rôznych jazykoch- vystavené 
v priestoroch školy v prvom októbrovom týždni/

  registrácia  účastníkov  do  8.ročníka  česko-slovenského  projektu  Záložka  do 
knihy spája školy / spolu registrovaných 248 žiakov, ročníky 1.-5.-169 žiakov, 6.-
9.-79 žiakov

Október 2017



 Pri príležitosti  Sv. dňa zvierat  boli  vytvorené a prezentované projekty s danou 
tematikou v triedach, na TH, VYV

  V rámci  Svetového  dňa výživy  realizované projekty,  aktivity a programy na 
podporu  zdravia  a  zdravého  životného  štýlu.  /TH –  Vieš  čo  ješ  ?  1.A,  ŠKD 
1.oddelenie, na TH/

November 2017

  žiaci 8.ročníka pripravili prezentácie realizované pre mladších žiakov hygiena, 
zdravý  životný  štýl,  starší  žiaci  protidrogová  výchova,  v spolupráci  s Mgr. 
Sabovou 

 Na hodinách anglického jazyka uskutočnené začiatkom mesiaca  aktivity a projekty v 
skupinách  s tematikou halloweenu.

 
December 2017

 Zapojiť  žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľuds právam  (Deň ľudských práv - 10. 
12.) – realizované v rámci OBV,ETV,TH,SJL

 Na hodinách slovenského a cudzieho jazyka pripraviť skupinové projekty na tému 
Vianočné rozprávanie – týkajúce sa zvykov a tradícií, ktoré sú s týmto sviatkom 
spojené  v oboch  krajinách.-  realizované  Mgr.  Sabová  ruský  jazyk,  Mgr. 
Tudjová anglický jazyk, učitelia 1.stupňa SJL

Január 2018

 so žiakmi 1.st. zhotoviť a pripraviť  karnevalové masky, využiť vlastnú fantáziu a 
tvorivosť, odprezentovať v rámci školskej karnevalovej prehliadky/ realizované 
DO Fénix- benátske sadrové masky, VYV, záujmové krúžky, ŠKD/ 

 
Február 2018

 Valentínsky odkazovač-  individuálna  a skupinová prezentácia  tried  –  realizované 
a vyhodnotené v priestoroch hlavnej chodby ZŠ

 Na hodinách HUV vyrobiť pomôcku na vyučovanie- „Môj hudobný nástroj“, použiť 
a   prezentovať  pri  inštrumentálnych  činnostiach  v triede.  –  výstavka hudobných 
nástrojov  v priestoroch chodby ZŠ, zapojené kolektívy 5.AS, ŠKD 1. oddelenie

Marec 2018

 žiaci  na 2.  stupni  v školskej  knižnici  pripravili   a odprezentovali  súťaže  pre 
žiakov  1.st.  pri  príležitosti  mesiaca  kníh,  pomoc  a príprava  žiakov  Mgr. 
Grešlíková, zapojili sa žiaci 5.A, 8.A  

 „Moja  kamarátka  kniha“ –  na  hodinách  Slovenského  jazyka  a literatúry 
prezentovali žiaci svoju obľúbenú knihu pre ostatných spolužiakov

 Tvorba projektov v rámci aktivít ku Sv. dňu vody 

Apríl 2018



 Zapojiť žiakov do projektov a aktivít ku Dňu Zeme ( 22.4.)
 Na  hodinách  Prírodovedy   pripraviť  prezentácie   na  témy  „Nakuknime  do 

prírody“ alebo „Ochráňme si svoju Zem.“ Svoju prácu obhájiť pred spolužiakmi 
v triede.

 Na hodinách cudzieho  jazyka  a slov.  jazyka  pripraviť  skupinové  projekty  na  tému 
Veľkonočné   rozprávanie  –  týkajúce  sa  zvykov  a tradícií,  ktoré  sú  s týmto 
sviatkom  spojené  v oboch  krajinách.  Realizované  3.A.  Skupinové   projekty 
vystavené v priestoroch školy.

Máj 2018

 skupinové projekty k Svetovému týždňu rodiny v rámci tried.hodín, ETV
 „Vysvedčenie pre mamičku.“- projektová práca tried, zapojené triedy 1.,2. stupňa 

a špeciálnych tried, poďakovanie zapojeným kolegom a koordinátorom v rámci tried, 
projekty  boli  použité  v rámci  výzdoby   v priestoroch  školy  počas  „Tvorivých 
dielní pre mamičky“  

Jún 2018

 So žiakmi 2. stupňa sa v rámci opakovania  priebežne venovať tvorbe prezentácií na 
preberané témy. Prezentovať a vyhodnocovať v rámci triedy

 So  žiakmi  1.  roč.  nacvičiť  a realizovať  krátke  divadielko v cudzom  jazyku- 
rozprávku,  príbeh  a prezentovať   pred   spolužiakmi  v závere  školského  roka, 
realizované  na  ZBN v rámci  jednotlivých  skupín,  prezentácia  navzájom-  The 
Animals and  The Scarecrow.

Plnenie plánu VMaR v školskom roku 2017/2018

- výchovné využitie na hodinách vyučovacích predmetov podľa TVVP
             v triedach na TH- Predchádzame  nákazlivým chorobám, Hygiena tela

      -      splnené výchovné využitie tém VMR  na hodinách  slovenského a cudzích jazykov, 
etickej,   občianskej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, biológie a iných predmetov

      -      aktivity na tému Moja rodina, rodostrom        

      -      beseda Prevencia drogových závislostí so žiakmi  8.A pre mladších žiakov

       -     školská akadémia k Mesiacu úcty k starším – a tvorivá dielňa 

       -     Vianočná akadémia-Perinbaba , príprava darčekov a kultúrny program

       -     besedy na triednických hodinách na tému o vzťahu chlapcov a dievčat ,spolužiakov

       -     výstavky projektových výtvarných prác v jazykovej učebni na tému U nás doma

       -     beseda Priateľstvo a tolerancia na triednických hodinách

       -     beseda Nebezpečenstvo drogových závislostí pripravená koordinátormi výchov         

      -     beseda o knihe HEIDI o priateľstve detí a  vzťahu k starým rodičom



      -    príprava prezentácií na tému Rodina , Časti tela človeka na hodinách ANJ,RUJ

- výchovné využitie celoškolských podujatí
beseda o videofilme Nástrahy života pre 3.a 4.ročník
- Valentínske odkazy na nástenných novinách
- Vystúpenie a tvorivá dielňa  ku Dňu matiek a otcov
-  Odkaz pre otecka, darček pre otecka
- Aktivity k Svetovému dňu  rodiny /15.5./ besedy, prezentácie, plagáty
- Aktuálna obmena nástenných novín v triedach a priestoroch školy
- Slávnostný zápis do 1.ročníka –aktivity a kultúrny program pre deti a rodičov
- Starostlivosť o čistotu intímnych častí tela – beseda pre starších žiakov
- Záchranárik – videofilm s besedou o prevencii sexuálneho násilia a situácií 
ohrozenia detí
- Vystúpenie na Dňoch obce“ Sociálne baličky“ pre občanov obce
- Úlohy plnili v rôznych  variáciách paralelné triedy ZŠ, taktiež všetky triedy ŠT.

Vyhodnotenie plánu Multikultúrnej výchovy v šk. roku 2017/2018

Cieľom  prierezovej  témy  multikultúrna  výchova  je   výchovné  a  vzdelávacie  pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 
kultúrnej rozmanitosti a rozvoj tolerancie a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 
kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície 
ich  predstaviteľov  a  rešpektujú  tieto  kultúry.  V priebehu školského roka sa  nám podarilo 
uskutočniť  všetky  úlohy,  ktoré  sme  si  stanovili  každý  mesiac.  V septembri  si  kolegovia 
zapracovali MUV do TVVP, ktoré využívajú pri svojej práci a žiaci všetkých tried navrhli 
a zostavili „Pravidlá triedy“. Počas mesiacov október, december, január, február, marec, máj 
a  jún  sa  žiaci  postupne  oboznamovali  s kultúrami  rôznych  krajín prostredníctvom 
multikultúrnych rozprávok z knihy  Zo sveta do sveta.  Spoznávali  Indiu,  Thajsko,  Srbsko, 
Brazíliu,  Stredoafrickú  republiku, Tadžikistan,  Vietnam,  Kolumbiu,  Pakistan,  Keňu,  Peru, 
Afganistan,  Zimbabwe,  Čínu  a Rusko.  Utvrdili  sa,  že  hoci  vyzeráme  odlišne,  hovoríme 
odlišnými jazykmi a sme rozdielnych náboženstiev, základné mravné ideály a princípy máme 
v našich  srdciach  rovnaké.  Spestrenie  priniesli  pracovné  listy  obsahujúce  súbor  aktivít 
a činností  na  doplnenie  k čítaniam,  napr.  otázky  k textom,  kvízy,  hry,  výtvarné  aktivity, 
základné informácie a zaujímavosti o danej krajine, ktoré sa zužitkovali pri tvorbe prezentácií 
o týchto  krajinách.  November  priniesol  zaujímavú  diskusiu o  rovnováhe  práv,  povinností 
a zodpovednosti žiakov pri príležitosti prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Inšpiráciou pre 
výtvarnú aktivitu  Namaľuj si svoje práva a povinnosti bola  prezentácia Práva dieťaťa.  

Svetový  deň kultúrneho dedičstva si  žiaci  pripomenuli  v apríli  aktivitou  s názvom 
„Ktoré  kultúrne  pamiatky  chcem  navštíviť  a prečo?“.  Plánovali  si  dovolenku  prípadne 
školský výlet vo virtuálnom svete, aktívne vyhľadávali informácie o iných kultúrach s cieľom 
vážiť si a nepoškodzovať kultúrne dedičstvo. 

 Vyhodnotenie plánu Primárnej prevencie drogových závislostí v  šk. roku 2017/2018

     Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v  2. polroku 
2017/2018 boli zrealizované tieto témy:



 September

              prierezové témy prevencie drog. závislostí boli zapracované do tematických výchovno-
vzdelávacích  plánov  jednotlivých  vyučovacích  predmetov,  plánu  výchovného  poradcu  i plánov 
triednych učiteľov

 „Obezita  nie  je  moja  kamarátka-  uskutočnená  beseda  so  žiakmi  1.  a 2.  stupňa  o potrebe 

zdravého životného štýlu, dostatku pohybu a predchádzaniu vzniku srdcovo-cievnych chorôb

 24.9. Svetový deň srdca – zameranie sa na zdravý životný štýl, zhotovenie nástenky na chodbe 

školy

 v triedach vytvorenie násteniek na tému „Ústna hygiena“ – beseda o starostlivosti chrupu (1. 

a 2. stupeň)

 zapojenie sa do projektu „Biela pastelka 2017“ – vyhotovenie informačného plagátu k akcii, 

zapojenie sa do finančnej zbierky

Október

 uskutočnenie výtvarnej súťaže s výstavkou prác na  tému „Stravujme sa zdravo!“

 na  výchovných  predmetoch(etická  výchova,  výtvarná  výchova,  občianska  výchova)  boli 

realizované  projekty s tematikou zdravej výživy 

 Medzinárodný  deň  starších  ľudí  (seniorov)-  zameranie  sa  na  zvyšovanie  pozornosti  voči  

starším ľuďom + výroba darčeka pre našich starých rodičov                                             

November

 na  triednických  hodinách,  ale  aj  v rámci  výchovných  predmetov  boli  uskutočnené 

besedy na tému „Ľudské telo- cigareta a alkohol“- cieľom bolo poukázať na negatívne 

dôsledky fajčenia a alkoholu na človeka

 zrealizovala  sa  beseda  na  tému  Alkoholizmu  a fajčenie,  Alkohol  a ženy  s MVDr. 

Máriou Urbanovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

December

 Svetový deň boja proti AIDS 1. december – žiaci 2. stupňa si na triednických hodinách 

besedou o nebezpečenstve šírenia AIDS zlepšili vedomosti o tejto chorobe, jej šírení, zdrojoch 

nákazy  a najmä prevencii 

 Deň  ľudských  práv  10.  december  -  na  triednickej  hodine  bola   uskutočnená  beseda  o 

Deklarácii  práv  dieťaťa  ,  šikanovaní,  agresivite  a iných   sociálno-patologických  javoch, 

princípy  tolerancie  a ľudských  práv  si  žiaci  vyskúšali  v rôznych  aktivitách  v rámci  hodín 

občianskej a etickej výchovy



 Január

 Deň  komplimentov  (24.1.)  –   cieľom  aktivít,  ktoré  boli  zamerané  na  vyslovovanie 

komplimentov  svojim  spolužiakom  bolo  ovládanie  svojho  správania  sa  a upevňovanie 

priateľských  vzťahov  v triede,   vyhodnotenie  najkrajšieho  prijatého  komplimentu  bolo 

realizované  v rámci  triednických  hodín,   výtvarné  projekty  na  tému  „Moje  najkrajšie 

oslovenie“ boli umiestnené v triedach 

 Žiaci  1.  a 2.  Stupňa  sa  zapojili  do  výtvarnej   súťaže   „Povedzme  STOP DROGÁM!“  – 

najkrajšie plagáty boli umiestnené na chodbe školy

 Vyplňovanie  dotazníka – „Šikanovanie v škole“ – žiaci 5.  – 9. ročníka 

Február

6. 2. Svetový deň bez mobilu – uskutočnila sa beseda o nebezpečenstve kyberšikany

 -19. -25. 2. Medzinárodný týždeň priateľstva – žiaci zhotovovali  náramky priateľstva, 

ktoré si darovali navzájom, diskutovali o význame priateľstva v živote

 -vyhodnotenie výtvarnej súťaže STOP DROGÁM (do súťaže sa zapojili žiaci 5. A, 6. 

A, 4. B a 5. AŠ), najkrajšie práce boli ocenené diplomom

Marec

 Týždeň boja proti rasizmu (15.-19.3.) – na hodinách občianskej výchovy, výtvarnej výchovy 

a informatiky  vytvárali žiaci prezentácie a projekty  o vzniku a dôsledkoch rasovej nenávisti

 na  triednických  hodinách  sa  uskutočnila   beseda  na  tému  „  Novodobé  otroctvo  – 

obchodovanie s bielym mäsom“ – cieľom bolo poukázať na riziká spojené s hľadaním práce, 

lepším zárobkom ( žiaci 2. stupňa) 

 -v rámci  Svetového dňa vody boli  realizované aktivity,   prostredníctvom ktorých si   žiaci 

pripomenuli dôležitosť pitného režimu a propagáciu čistej pitnej vody(1. a 2. stupeň)

                                                                         Zodp.: koordinátor, učitelia INF, VV, OBN, TU

Apríl

 v spolupráci s Ligou proti rakovine sa žiaci zapojili do finančnej zbierky pre ľudí 

postihnutých rakovinou pod názvom Deň narcisov – vyzberaná suma 956, 83 eur.



 v rámci triednických hodín prebehla diskusia so žiakmi na tému „Vážme si svoje 

zdraie!“(1. a 2. stupeň) – 7. 4. – Svetový deň zdravia

 uskutočnila sa beseda na tému Šikanovanie – 5. a 7. ročník, Obchodovanie s ľuďmi – 

8. a 9. ročník s

Máj
 Medzinárodný deň rodiny (15.5.)  – na triednických hodinách si žiaci   pripomenuli 

hodnotu  rodiny,  diskutovali  o vzťahoch  v rodine,  o  potrebe  dobrého  rodinného 

zázemia, ktorý má vplyv na formovanie jednotlivca

 31.  5.  –  Svetový  deň  bez  tabaku  –  žiaci  boli  poučení  o negatívnych  dôsledkoch 

fajčenia, oboznámení s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov 

 „Fajčenie ohrozuje zdravie!“ – plánovaná prednáška s MVDr. Máriou Urbanovou sa 

z dôvodu práceneschopnosti prednášajúcej v mesiaci máj neuskutočnila

Jún

 Zvládanie stresu, užívanie energetických nápojov – beseda na triednických hodinách
 Medzinárodný deň detí 1. jún – športovo – zábavný program pre deti, súťaže. 
 “Tešíme sa na prázdniny” – poučenie  žiakov o zdvorilom a slušnom správaní  počas 

školských prázdnin 
 Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy

Vyhodnotenie plánu Dopravnej výchovy v šk. roku 2017/2018

Úlohouadooravanej avaýchovay ava a kkolách a je a aoostuone aorioravaiť adetana asamostatný aoohyb ava a
cestnejaoremávakea-aakoachodcovaaaleboacyklistovaa-aoriaomajeaootrebn amaťanaazreteliaajaasoektavaýchovaya
budúcichavaodiaovaamotorovaýchavaozidiel.

September 2017 – úloha bola splnená
1. Oboznámenie sa s úlohami plánu Dopravnej výchovy a ich zapracovanie do TVVP 

a plánu TU.
2. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (27.9.) vytvoriť projekty na tému: 

„Najbezpečnejší dopravný prostriedok“.

Október 2017 – úloha bola splnená

1. Na triednickej vyučovacej hodine učitelia prvého stupňa upozornia žiakov na správne 
prechádzanie cez cestu a na správne prechádzanie cez cestu po vystúpení z autobusu.

2. Na triednickej vyučovacej hodine poučiť žiakov o dôležitosti 
dodržiavania dopravných značiek, viesť k ohľaduplnému správaniu sa voči ostatným 
účastníkom cestnej premávky.

November 2017– úloha bola splnená



1. Aktivita: Parkovisko - parkujeme bez nehody. Žiakom, ktorí sú rozdelí do skupín si 
vytiahnu papierik s názvom dopravného prostriedku, ktorý budú predvádzať(autá, 
autobusy, lietadlá, motorky, skútre). Nikto nesmie prezradiť, aký dopravný 
prostriedok predstavuje. Do rohov triedy budú umiestnené obrázky daných 
dopravných prostriedkov. Žiaci pobehujúci po triede na signál urýchlene zaparkujú do 
svojej garáže. Pri parkovaní dbajú na to, aby predišli zrážkam, či iným nehodám. 

2. Pri príležitosti Svetového deň na pamiatku obetí havárii na cestách (19.11.) vytvoriť 
projekty, odporúčania ako zlepšiť bezpečnosť na cestách.

December 2017 – úloha bola splnená

1. Oboznámiť žiakov s vplyvmi počasia na bezpečnosť chôdze: brzdenie, šmyk na 
vozovke suchej a mokrej, pokrytej blatom, lístím, snehom, poľadovica, kaluž; zlá 
viditeľnosť za dažďa, za hmly, pri snežení, za svitania, za súmraku, v noci.

2. Aktivita: Vianočný stromček z Dánska. Presne naplánovať trasu dovozu vianočného 
stromčeka z Dánska do Zemplínskej Teplice, zohľadniť pritom bezpečnosť 
a plynulosť prevozu (dopravné prostriedky, hustota premávky, druh cesty, charakter 
cesty, vzdialenosť, čas) 

Január 2018– úloha bola splnená

1. Na hodinách VYV sa zapojiť do výtvarnej súťaže Dobové dopravné prostriedky.
2. Prostredníctvom digitálnych a komunikačných technológií sprostredkovať žiakom 

nové informácie a upevniť už osvojené vedomosti ohľadom riešenia rôznych 
dopravných situácií. 
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Dobové dopravné prostriedky.

Február 2018– úloha bola splnená

1. Beseda s príslušníkom BOZP pre žiakov 1. stupňa – ako sa správať na ceste.
2. Beseda s príslušníkom BOZP pre žiakov 2. stupňa – dopravné nehody, príčiny ich 

vzniku, možnosti ich predchádzaniu, ako sa zachovať pri dopravnej nehode, 
trestnoprávna zodpovednosť pri nehodách.

Marec 2018– úloha bola splnená

1. Pomocou pracovných listov a hrových aktivít spoznávať význam i dôležitosť 
základných dopravných značiek (výstražné, zákazové, príkazové a informatívne) 
a svetelných signálov. 

2. Overiť svoje schopnosti v cestnej premávke pomocou online testov.

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2017-11-19/


Apríl 2018– úloha bola splnená

1. Pri vychádzkach poučiť žiakov, ako sa majú kultúrne správať na chodníku a dbať o ich 
čistotu, viesť žiakov k pozornému správaniu voči iný chodcom, upozorniť na 
disciplinovaný a bezpečný pohyb po chodníku, bezpečný prechod cez cestu.

2. Na triednickej hodine diskutovať a zhodnotiť správanie a jednanie účastníkov cestnej 
premávky. Rozoznávanie chybujúcich - zámerne nerešpektujúcich pravidlá, 
nedodržiavajúcich pravidlá z neznalosti alebo z iných príčin (únava, stres, neistota, 
váhavosť, rozptýlenie pozornosti a pod.).

Máj 2018– úloha bola splnená

1. Dopravný deň – zapojiť sa do aktivít dopravného dňa. 
2. Projekt – Alkohol za volantom? – diskutovať a porovnať ako je to v iných krajinách, 

poukázať na negatívny vplyv alkoholu za volantom.

Jún 2018– úloha bola splnená

1. Výtvarné práce – dopravný prostriedok budúcnosti.

Vyhodnotenie plánu práce Ochrana života a zdravia v šk. roku 2017/2018

Plán činnosti Ochrany života a zdravia v šk. roku  2017/2018 sa plnil priebežne podľa 
harmonogramu.
Úlohy splnené v mesiacoch september – jún podľa plánu činnosti:

V septembri sa jednotlivé ročníky oboznámili s obsahovým zameraním OŽZ. Učitelia telesnej 
výchovy prihlásili žiakov a družstvá do plánovaných súťaží v školskom roku 2017/2018. Na 
hodinách TŠV prebehli merania faciometrom. Na triednických hodinách si žiaci pripomenuli 
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy a Medzinárodný deň mieru.

V októbri  prebehla  jesenná  časť  teoretickej  a praktickej  prípravy  OŽZ.  Počas  praktickej 
prípravy bola v každom ročníku vykonaná evakuácia školy. Na triednických hodinách sme si 
pripomenuli Medzinárodný deň bez násilia, Medzinárodný deň stromov. 
V novembri  učitelia  druhých  ročníkov  upozornili  žiakov  na  zvieratá  vo  voľnej  prírode 
a nebezpečenstvo  besnoty  a nebezpečenstvo  chorôb.  Na  triednických  hodinách  si  žiaci 
pripomenuli Medzinárodný deň študentstva  a Medzinárodný deň bez fajčenia.
V decembri  si  žiaci  na  triednických  hodinách  pripomenuli  Medzinárodný  deň  zrušenia 
otroctva a Medzinárodný deň ľudskej solidarity. 
V januári  učitelia  štvrtých ročníkov na hodinách matematiky  precvičili  jednoduchý  odhad 
krátkych  vzdialeností.  Triedni  učitelia  vysvetlili  žiakom  dôležitosť  starostlivosti  o lesné 
zvieratá v zimnom období. Na triednických hodinách si žiaci pripomenuli Medzinárodný deň 
pamiatky obetiam holokaustu a predchádzania zločinov proti ľudskosti.
Vo  februári  si  žiaci  na  hodinách  geografie  precvičili  zásady  orientácie  v  prírode  podľa 
prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy. Na triednických hodinách si pripomenuli Deň 
pre bezpečnejší internet.



V marci  učitelia  vysvetlili  žiakom správanie  sa  počas  búrky a ochranu  pred  bleskom.  Na 
triednických hodinách sme si si pripomenuli Svetový deň meteorológie a Medzinárodný deň 
boja proti hluku.
V apríli  si  žiaci  na  triednických  hodinách   pripomenuli  26.4.1986  –  výbuch  jadrovej 
elektrárne v Černobyle a s tým spojené riziko jadrových elektrární a 28.apríl - Svetový deň 
bezpečnosti a zdravia pri práci.
V máji  učitelia v rámci triednických hodín upozornili  žiakov na prevenciu proti  kliešťovej 
encefalitíde. Na triednických hodinách si žiaci pripomenuli 3.5. – Deň Slnka, 10.5. – Svetový 
deň pohybom ku zdraviu, 31.5. – Svetový deň bez tabaku.
V júni  prebehla  realizácia  jarnej  časti  teoretickej  a praktickej  prípravy  OŽZ.  Na  1.stupni 
formou  didaktických  hier.  Na  2.stupni  formou  súťaže  podľa  obsahového  zamerania  pre 
jednotlivé  ročníky.  Počas  teoretickej  prípravy  OŽZ  bola  vykonaná  evakuácia  školy.  Na 
triednických hodinách si žiaci pripomenuli 5.6. – Svetový deň životného prostredia.

Súťaže:
Beh okolo Slanského hradu:
Dňa 29.9.2017 sa v Slanci konal 15.ročník súťaže „Beh okolo Slanského hradu“ . Našu školu 
na tejto súťaži zastupovali Richard Jurík (kategória chlapci 7.-8. Ročník), Skarleta Milová 
(kategória dievčatá 7-8 ročník) a Richard Berko (kategória chlapci 9.ročník). Naši pretekári sa 
tento krát na stupňoch víťazov neumiestnili.
Obvodovéé  kolo v malom futbalé žž iakov ZŠŠ -Futbal Cup

V utorok 24.10.  sa  v télocvicžni  ZŠŠ  Obchodnaé  v Šécžovciach uskutocžnilo  obvodovéé  kolo 
v malom futbalé – „Futbal Cup“. Nasžim chlapcom na tomto turnaji sžťastié néprialo a po 
troch préhraé ch obsadili poslédnué  sžtvrtué  priécžku.

Obvodovéé  kolo v malom futbalé mladsžíéch žž iakov – ŠŠkolskýé  pohaér ŠFZ

26.10. sa v telocvični ZŠ Obchodná v Sečovciach uskutočnilo obvodové kolo v malom futbale 
mladších žiakov – Školský pohár SFZ.  Turnaja  sa zúčastnilo  5 škôl  (ZŠ Parchovany,  ZŠ 
Zemplínska Teplica, ZŠ Vojčice, ZŠ Obchodná Sečovce a ZŠ Komenského Sečovce). Naše 
družstvo chlapcov skončilo na 4 mieste.
Obvodové kolo vo florbale žiakov
23.11.  sa  v telocvični  ZŠ Obchodná  v Sečovciach  uskutočnilo  obvodové kolo  vo  florbale 
žiakov. Naše družstvo v zložení Berko R., Zambori D., Spišák M., Buka P., Fedič A., Čopák 
V., Buka M., Šenki S., Jurík R., Novák K., Tirpák D., obsadilo po výbornom výkone 1.miesto 
a vybojovalo si účasť na okresnom kole v Trebišove.
Okresné kolo vo florbale žiakov
7.11.  sa  v telocvični  ZŠ  Komenského  v  Trebišove  uskutočnilo  okresné  kolo  vo  florbale 
žiakov.  Naše  družstvo  v zložení  Berko  R.,  Zambori  D.,  Spišák  M.,  Buka  P.,  Fedič  A., 
Rokošinyi D., Buka M., Jurík R., Novák K., Tirpák D., obsadilo konečné 4.miesto.
Obvodové kolo vo futsale žiakov
1.12.  sa  v telocvični  ZŠ  Obchodná  uskutočnilo  obvodové  kolo  vo  futsale  žiakov.  Naše 
družstvo v zložení Berko R., Zambori D., Spišák M., Buka P., Čopák R., Kováč M., Buka M., 
Jurík R., Novák K., Tirpák D., Čopák V. obsadilo v konkurecii ZŠ Obchodná Sečovce a ZŠ 
Komenského Sečovce konečné tretie miesto.
27. ročník halového turnaja mladších žiakov v malom futbale
3.  februára  sa  v telocvični  ZŠ Obchodná v Sečovciach  uskutočnil  už 27.  ročník  halového 
turnaja mladších žiakov v malom futbale. Turnaja, kde nie sú dôležité výsledky, ale radosť 
z hry a vznik nových priateľstiev medzi žiakmi z rôznych škôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci 5., 



6. a 7. ročníka. Naši školu na tomto turnaji reprezentovali: Jurík R., Korpesio A., Novák K., 
Menceľ K.,  Rožok S.,  Tirpák D.,  Čopák R.,  Kováč M.,  Balog A.,  Peter D..  Naši  chlapci 
skončili so ziskom troch bodov na konečnom 4. mieste.
Komenského latka
23. marca sa v telocvični ZŠ Komenského v Sečovciach uskutočnil 10. ročník súťaže v skoku 
do výšky „Komenského latka“ .  Našu školu na tejto  súťaži reprezentovalo sedem žiakov: 
Kristanová N., Ďurková S., Perháčová N., Molnárová T., Jurík ., Zambori D., Berko R.. Naši 
žiaci sa tentoraz na stupňoch víťazov neumiestnili. Najlepší výkon spomedzi našich dievčat 
podala Nataly Kristanová, ktorá výkonom 115 cm vyrovnala svoje osobné maximum. Medzi 
chlapcami bol najlepší Richard Berko, ktorý prekonal výšku 140 cm.
57. ročník Poddargovských hier mládeže
V dňoch 24. a 25. mája sa v areáli ZŠ Komenského v Sečovciach uskutočnil už 57. ročník 
Poddargovských hier žiakov. 24. mája prebiehali súťaže v ľahkej atletike chlapcov a dievčat. 
25.  mája  prebiehali  súťaže  vo  futbale  chlapcov  a v hádzanej  dievčat.  Na  súťaži  v ľahkej 
atletike sa predstavilo celkovo 15 základných škôl. Na súťaži v ľahkej atletike našu školu 
reprezentovalo 6 žiakov: R. Berko, V.Čopák. J. Kináč, R. Jurík, D.Zambori a A.Korpesio. 
Najlepšie  umiestnenie  dosiahol  žiak  9.A  Vincent  Čopák,  ktorý  v disciplíne  vrh  guľou 
výkonom 1053 cm obsadil pekné 4.miesto. Na šiestom mieste v rovnakej disciplíne skončil 
žiak 7.A Ján Kináč s výkonom 990 cm. Body do tabuľky sme si pripísali aj v disciplíne skok 
do diaľky, kde J. Kináč obsadil výkonom 486 cm celkove 9.miesto. R. Berko z 9.A obsadil 
v rovnakej disciplíne 14. miesto s výkon 463 cm. Štastie nám neprialo v skoku do výšky, kde 
naši  chlapci  A.Korpesio a D.Zambori  skončili  tesne za prvou desiatkou.  A. Korpesio bol 
s výkonom 140 cm na 12. mieste, D. Zambori s výkonom 135 cm na 13. mieste. V behu na 60 
m skončili naši žiaci už v rozbehoch. R. Berko dosiahol čas 8,31 s a V.Čopák dosiahol čas 
8,46 s. V súťaži v ľahkej atletike naša škola získala celkovo 13,5 bodu a obsadilo konečné 10. 
miesto.

25.  mája pokračovali  Poddargovské hry turnajom v malom futbale  žiakov.  Našu školu na 
tomto futbalovom turnaji reprezentovali: Berko R., Zambori D., Spišák M., Jurík R., Kináč J., 
Novák K., Čopák V., Tirpák D., Čopák R., Kováč M. Na futbalovom turnaji sa predstavilo 
celkovo  13  základných  škôl.  V základnej  skupine  naši  chlapci  obsadili  2.miesto 
a neprebojovali sa do finálovej štvorky. Pokračovali v skupine o 5. – 8. miesto, kde po jednej 
výhre a jednej prehre obsadili celkové 6.miesto.
26.ročník satelitného turnaja v malom futbale
V šk. roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zúčastnili 26.ročníka satelitného turnaja v malom 
futbale. Turnaj pozostával z piatich kôl a zúčastnilo sa ho šesť tímov: ZŠ Cirkevná Sečovce, 
ZŠ Komenského Sečovce, ZŠ Zemplínska Teplica, RC Bačkov, Gymnázium Sečovce, ZŠ 
Vojčice. Naši žiaci obsadili konečné tretie miesto. 
Plán  činnosti  OŽZ sa  plnil  priebežne  podľa  časového harmonogramu,  úlohy boli  splnené 
a vyhodnotené v príslušnom mesiaci. 

Vyhodnotenie plánu Finančnej gramotnosti v  šk. roku 2017/2018

 Termín:     september   
   
Téma : 1. Vznik a     vývoj peňazí:  
 1. Vypracovanie plánu FIG v šk. roku 2017/2016.                                 
2. Zapracovať do TPU prierezovú tému  FIG.



Žiaci mali nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 

Termín:     október  

Téma:   2.  Načo sú nám banky:  
1.Ako vznikli peniaze?  - pre I. a II. Stupeň ŠT a  ZŠ  (prezentácia na www.peniaze  dovrecka  )
2.Maľovanie logá bánk na Slovensku- pre I. a II. Stupeň ŠT a  ZŠ                    
Úlohou žiakov bolo pohľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov. 
                                                                                                                                                
Termín:     november        

Téma: 3. Naše príjmy a výdavky
1. Aktivita: Kreslíme euro peňaženku- pre II. Stupeň ZŠ a ŠT
2. Výstavka s hodnotením prác žiakov.                                                                
3. Prezentácia : Nakupujeme v eurách a didaktická hra – ŠK a ŠT        
Žiaci sa učili prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia

          

Termín: december  

Téma:  4. Rodinný rozpočet
1.Aktivita: Moja família (fiktívna hra)  - II stupeň ZŠ a ŠT                                                          
2. Aktivita - Vianoce, beseda o tradíciách, príjmoch a  výdavkoch v domácnosti                        
Na základe fiktívnych hier sa naučil prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 
Prijímali finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

Termín: január  

Téma: 5. Človek vo sfére peňazí 
1. Aktivita: „Načo sú nám peniaze“ pre I. stupeň ZŠ a ŠT       
Vyhodnocovali  trvalé  životné  hodnoty  a osvojiť  si  vzťah  medzi  životnými  potrebami 
a financiami  ako  prostriedku  ich  zabezpečenia.  Osvojili  si,  čo  znamená  žiť   hospodárne. 
Prevzali zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

Termín: február
 
Téma:  6.Životné istoty - Poistenie
1. Aktivita  Poistenie-  na  webových stránkach  www.poistovne.sk zistiť  stránky poisťovní 

a porovnávať ich produkty – II. stupeň ZŠ a ŠT 

2. Diskusia na tému poistenie a ich rizika I.st.ZŠ                                     
Vysvetlili  sme  si  pojem  riziko  a pojem  poistenie.  Charakterizovali  verejné  poistenie 
a vysvetľovali   rozdiel  medzi  verejným  a  súkromným  (komerčným)  poistením. 
Charakterizovali komerčné poistenie.          
                       

http://www.poistovne.sk/
http://www.peniaze/


Termín: marec    
 
Téma: 7. Plánovanie a     hospodárenie s     peniazmi  
1. Organizovanie  osobných  financií  a používanie  rozpočtu  na  riadenie  hotovosti-   pre  I. 

stupeň  ZŠ  a ŠT. 
2.Beseda,  ako  byť  zodpovedným  mladým  človekom  II.st. 
Vysvetľovali  sme  si,  akým spôsobom investovanie  zhodnocuje  majetok  a pomáha  pri 
plnení finančných cieľov. Poznali a harmonizovali osobné, rodinné, spoločenské potreby. 
Uvádzali príklady, ako byť zodpovedným mladým človekom.

Termín: apríl     

Téma: 8.Brigády
1.Aktivita: Na www.profesa.sk , nájsť informácie o možnostiach príjmu na II. Stupni ZŠ a ŠT

2.  aktivita:  Rodina  a príbuzní:   Opísať  svoju  predstavu o  tom,  ako  človek  môže  sporiť.-   I.st
Identifikovali  zdroje  osobných  príjmov.  Popisovali   spôsob  používania  rôznych  metód 
platenia. 

Termín:     máj       

Téma: 9.Rodinný rozpočet
1.Aktivta: Zbieranie bločkov, potvrdení a šekov za účelom štatistiky hospodárenie rodiny za 
určené obdobie na II. stupni ZŠ a ŠT

2.Aktivita: Riešenie konfliktov  I.st.  - Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje 
a kedy si ich požičiava.                                                                                                                               
Zhodnocovali  spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením alebo ako ich zvládnuť. 
Vypracovali si osobný finančných plán. Identifikovali zdroje osobných príjmov.  

Termín:     jún  

Téma: 10.Cestovanie
1. Aktivita: Cestujeme na výlet – cestujeme na výlet - ZŠ a ŠT 
2.Aktivita: Odporúčania na cesty na stránke www.mzv.sk  pre II stupeň ZŠ a ŠT   
Žiaci  sa  učili  poznať  a harmonizovať  osobné,  rodinné,  spoločenské  potreby.  Prevzali 
zodpovednosť za osobné a finančné rozhodnutia. 

Správa o činnosti výchovného poradcu v školskom roku  2017/2018

  Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s  
  výchovnými a vzdelávacími problémami 

-  sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní 
-  odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia
   CPPPaP -  20 žiakov, do 0-tého ročníka- 9 a 2 odklad školskej dochádzky. 

http://www.mzv.sk/
http://www.profesa.sk/


   CŠPP – 31 žiakov, 4 žiaci ŠT kontrolné vyšetrenia,9 žiakov k voľbe povolania
-  evidencia porúch žiakov s poruchami učenia ŠVVP- 38,  IVP – 32, odporúčania - 6
-  individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení 
-  spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov, 
-  spolupráca s CPPPaP a CŠPP Trebišov,  resp. s ďalšími poradňami a 
    psychológmi 
-  koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a   
    spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 
-  zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP  a CŠPP od  
    rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom
-  zabezpečenie potrebných materiálov a písomností nevyhnutných pre  
    prestup žiakov na iné školské zariadenia, preradenie do špeciálnych tried, 
-   kompletizácia materiálov žiakov so ŠVVP, IVP, ŠT.
-  pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na   
    stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej  
    literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami 

 Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov
  
-  usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania
-  oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka
-  individuálna poradenská a konzultačná činnosťou, oboznámenie žiakov a rodičov  
   s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie, mimoriadne stretnutie rodičov         

-  evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracovanie podkladov a   
   prehľadov o profesionálnej orientácii žiakov
-  príprava podkladov a realizácia  vstupných dokladov žiakov končiacich školskú 
   dochádzku v ZŠ
-  účasť na veľtrhu vzdelávania Pro-educo Košice
-  žiaci končiaci povinnú dochádzku 31, z toho 3 v zahraničí -  11žiakov 9.A, 1 žiak 7.A,1 
žiak  6.A, 3 žiaci 4.A a 15 žiakov špeciálnych tried z 9AS, 8AS, 7.AS, 6AS,  spolu končiacich 
31 žiakov.
-  spolupráca s náborovými pracovníkmi - SOŠ  automobilová Košice , SOŠ technická 
Kukučínova Košice, Cirkevná škola  sv. Jozafáta Trebišov, 
ŠT – SOŠ Kukučínova Košice, elokované pracovisko Slanec, 
SOŠ poľnohospodárska Kukučínova Košice, elokované pracovisko Zemplínska Teplica.

Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov

-   pohovory  so  žiakmi  so  zápisom  aj  bez  zápisu-  17  pohovorov  so  zápiom,  riešenie 
výchovných  problémov -  správanie,  porušovanie  škol.  poriadku,  šikanovanie,  fajčenie, 
kyberšikana, osobné problémy.
- besedy v spolupráci s CPPPaP Trebišov- Šikanovanie, Obchodovanie s ľuďmi 
  
Iné aktivity  

- príprava podkladov k TESTOVANIU 5 a TESTOVANIU 9
-  účasť na poradách a kluboch výchovných poradcov
- spracovanie podkladov žiakov - prihlášky na psychologické vyšetrenia CPPPaP Trebišov
- spolupráca s políciou – výsluch žiakov - 3
     



Zhodnotenie krúžkovej činnosti v  šk. roku 2017/2018

Krúžok  Hravé  maľovanie navštevovalo  12  žiakov,  ktorých  účasť  na  krúžku bola 
100% . Krúžok žiakov zaujal, boli aktívni, tvoriví a disciplinovaní. Bol zameraný na rozvoj 
jemnej a hrubej motoriky. 

Zhotovovali  sme  práce  v  rôznych  témach,  ktoré  sú  prispôsobené  aj  aktuálnemu 
obdobiu, či sviatku. Prácami žiakov sme skrášlili priestor triedy a chodby a veľakrát prácami 
obdarovali aj najbližších. Žiaci v školskom roku 2017/2018 vytvárali práce na témy Jesenný 
venček/Toaletné  muchotrávky/Farebné  listy  odtláčané  na  výkres/Šarkan/Strašiaci  z 
lístia/Darčekové obaly, v ktorých sa nachádzal darček pre kamaráta/Zázračné kamene, kde 
mali  možnosť  maľovať  aj  na  iný  materiál  ako  obyčajne/Farebné  3D  ruky/Zimné 
mesto/Vianočné  rôznorodé  témy/Snehuliakovo/Príprava  masiek  na  blížiaci 
karneval/Šašo/Vesmír  očami  detí,  kde  žiaci  rozvíjali  svoju  vlastnú  fantáziu/Zemiakové 
pečiatky,  pomocou  ktorých  vytvorili  Erb  školy/v  Tieni  mesiaca/Jarná  kytička/Vlastná 
ilustrácia/Maľované  chodníky/Jarný  strom  vytvárali  netradičnou  technikou  pomocou 
vatových  tyčiniek/Hra  s  farbami/Veľkonočné  kraslice  a  zajačik  z  toaletných  roliek  ako 
symbol Veľkej Noci/Naša Zem, kedy sme na plagáty nakreslili našu Zem/CD balón/Pozdrav 
ku Dňu matiek, ktorý bol v tento deň darovaný mamkám/Akvárium/Maľovanie na papierový 
tanier,  čím vytvorili  ľudskú tvár/Farebné geometrické tvary,  z ktorých poskladali  vláčik a 
dotvorili ho. Školský rok sme uzatvorili témou Zoologická záhrada, ktorú malo každé dieťa 
podľa vlastnej fantázie namaľovať vodovými farbami.  Žiakom sa najviac páčili  netradičné 
techniky,  s  ktorými  sa  ešte  nestretli.  U  žiakov  sa  rozvíjala  zručnosť,   manipulácia  s 
nožnicami, štetcami a oboznámili sa s miešaním vodových  farieb. Činnosť na krúžku sme v 
závere školského roka 2017/2018 zhodnotili a práce rozdali žiakom.

Záujmový útvar Počítačový krúžok II.  navštevovalo 10 žiakov. Z toho 7 žiakov z 8. 
AS, a 3 žiaci z 9. AS. Žiaci chodili na krúžok pravidelne a to v 1.zmene  2-krát v týždni po 1 
hodine a to v stredu a piatok od 11,15 do 12,15 a v 2.zmene raz týždenne 2 hodiny vo štvrtok 
od 12,30 do 14,30. Osvojili si základné zručnosti práce s PC, oboznámili sa s časťami PC, 
naučili sa správne ovládať  myš, pracovať v skicári a worde, vyhľadávali rôzne informácie na 
internete,  zahrali  si  rôzne  počítačové  hry.  Osvojili  si  počítačové  zručnosti,  ktoré  majú 
možnosť získať len v škole, nakoľko väčšina z nich doma počítač nemá.

Školský krúžok Tvorivko bol zameraný na podporu tvorivosti žiakov s cieľom zmyslupného 
trávenia voľného času. Krúžok navštevovalo 13 žiakov druhej B triedy, všetci žiaci boli 
rómskeho pôvodu. Počas krúžku bol rešpektovaný záujem žiakov preto boli aktivity 
rôznorodé: kreslenie, maľovanie, modelovanie, vystrihovanie, lepenie, varenie, rozprávky, 
sledovanie rozprávok, počúvanie piesní v spojení s pohybovým prvkom a podobne. Úlohy z 
plánu školského krúžku boli splnené.

V školskom roku 2017/2018 som viedla krúžok  KOZMIX I.. Cieľom činnosti tohto 
krúžku bolo precvičovanie základných počítačových vedomostí prostredníctvom rôznych hier 
a počítačových programov určených pre deti do 10 rokov. Krúžok navštevovalo 18 žiakov. 
Stretávali sme sa mimo vyučovania raz týždenne po dve hodiny. Počas celého roka sme plnili  
úlohy  podľa  tematického  výchovno-vzdelávacieho  plánu.  Žiaci  sa  oboznamovali 
a zdokonaľovali  pri  práci  s programom  Skicár  a Tuxpaint.  Pracovali  s internetom 
a vypracovávali úlohy na stránke KOZMIX. Všetky úlohy z plánu práce boli splnené v súlade 
s TVVP.



     Záujmový útvar pracoval podľa plánu. Účasť žiakov na činnosti bola dobrá. Venovali sme 
sa  zdravotníckej  tematike  zameranej  pre  bežný  život.  Dôraz  sme  kládli  na  dodržiavanie 
osobnej hygieny, ošetreniu drobných poranení, postup pri privolaní RZS. Túto činnosť sme 
vhodne  kombinovali  so  športovými  aktivitami  chlapcov  i dievčat,  ktoré  ich  motivovali 
k práci. Zrealizovali  sme futbalový turnaj so Športovým krúžkom z našej ZŠ pod vedením 
Ing. Jána Micáka. Takto sme podporovali zdravie žiakov a rozvíjali ich kompetencie v danej 
oblasti pre bežný život.

V počítačovom krúžku  Počítačový I.  pracovalo v tomto školskom roku 7 žiakov zo 7. AS 
triedy a dvaja žiaci zo 4. B triedy. Cieľom činnosti tohto záujmového útvaru bolo sprístupniť 
žiakom možnosť využívať IKT aj mimo  vyučovacieho procesu a umožniť im rozvíjať svoje 
počítačové zručnosti, ktoré nadobudli v predmete Informatika. Žiaci si zopakovali teoretické 
vedomosti  o  základných  a extérnych  častiach  počítača,  prehĺbili  si  zručnosti  v programe 
Microsoft  Office  Word  a  Microsoft  Office  PowerPoint,  pri  práci  s internetom  využívali 
stránky na vyhľadávanie informácii. Činnosť žiakov bola obohatená aj o prácu s výukovým 
programom Lienka a Terasoft.

Stručné zhodnotenie úloh školy v metodickej oblasti

Učitelia našej školy  využívali ponuky vzdelávacích inštitúcií a uchádzali sa o rôzne formy 
vzdelávania  - semináre, školenia, kurzy a pod.       
V tomto  šk. sa učitelia našej školy zúčastnili  týchto školení a  vzdelávaní:

Mgr. Marcela Stančíková – školenie – RVC Košice – Financovanie školstva
Mgr. Michal Varga - školenie – RVC Košice – Financovanie školstva
Mgr. Janka Dobošová – porada VP – CPPPaP Trebišov
Mgr. Libuša Kačuráková – kontinuálne vzdelávanie – MPC Prešov
Mgr. Sylvia Písečná – kontinuálne  vzdelávanie – MPC Prešov
Mgr. Horváthová Blanka –  kontinuálne vzdelávanie – MPC Prešov
PaedDr. Grešlíková Zuzana – seminár koord. prevencie drog. závislostí –CPPPaP Trebišov
Mgr. Libuša Kačuráková – kontinuálne vzdelávanie – MPC Košice
Mgr. Sylvia Písečná – kontinuálne  vzdelávanie – MPC Košice
Mgr. Hanuľová Blanka  – kontinuálne  vzdelávanie – MPC Košice
Mgr. Marcela Stančíková – pracovné stretnutie riaditeľov škôl – Podbanské
Mgr. Zuzana Krištofová - kontinuálne  vzdelávanie – Interaktívna škola s.r.o. Prešov
Mgr. Gabriela Kleinová - kontinuálne  vzdelávanie – Interaktívna škola s.r.o. Prešov
Mgr. Martina Daňková- kontinuálne  vzdelávanie – Interaktívna škola s.r.o. Prešov
Mgr. Michal Varga- kontinuálne  vzdelávanie – Interaktívna škola s.r.o. Prešov
Mgr. Lívia Vargová- kontinuálne  vzdelávanie – Interaktívna škola s.r.o. Prešov
Mgr. Mária Tudjová - kontinuálne  vzdelávanie – Interaktívna škola s.r.o. Prešov
Mgr. Blanka Horváthová – predatestačné vzdelávanie k 2. atestácií – MPC Košice
Mgr. Blanka Horváthová – školenie k testovaniu pohyb.predp. žiakov – UTVaŠ Košice
Ing. Ján Micák - školenie k testovaniu pohyb.predp. žiakov – UTVaŠ Košice

Škola mala vypracovaný plán kontrolnej činnosti, ktorý je tiež súčasťou plánu práce školy. Pri 
vnútro  školskej  kontrole  boli  využívané  rozhovory,  hospitácie,  priame  a  nepriame 
pozorovania a riaditeľské previerky. Podľa plánu vnútro- školskej kontroly, bola zameraná na 
dodržiavanie cieľov Štátneho a Školského vzdelávacieho programu, kontrolu pedagogickej 
dokumentácie,  kontrolu vyučovania prierezových tém Štátneho a Školského vzdelávacieho 
programu, kontrolu činnosti MZ a PK, kontrolu práce a činnosti triednych učiteľov, kontrolu 



úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu , dodržiavanie učebných plánov a učebných osnov, 
plnenie úloh plánu práce školy, efektívnosť vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny a 
efektívnosť  využívania  pracovného  času,  kontrola  dochádzky  zamestnancov  a  využívanie 
pracovnej  doby,  hodnoteniu  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti  ďalšieho 
vzdelávania a  mimoškolskej činnosti.

        Projekty a aktivity školy v šk. roku 2017/2018

Projekty školy

 Recyklohry-  projekt  s  názvom „RECYKLOHRY“ je  školský recyklačný  program, 
ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, 
triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských 
zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu 
nastupujúcej generácie.

 Baterky  na správnom mieste  –  cieľom projektu  je  zbierať  znehodnotené  batérie 
rôznych  druhov  /z  mobilných  telefónov,  notebookov,  tužkové,  guľaté  a pod./, 
recyklovať ich a použiť ako druhotnú surovinu na ďalšiu výrobu.

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - 
národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, 
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.

 Elektronizácia  vzdelávacieho  systému  regionálneho  školstva  –  národný  projekt 
zameraný na akceleráciu procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych 
interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšiu dostupnosť digitálnych 
technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze 
a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Komplexný  poradenský  systém  prevencie  a ovplyvňovanie  sociálno  – 
patologických  javov  v školskom  prostredí  –  národný  projekt  zameraný  na 
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

 „Záložka do knihy spája slovenské školy“ - Cieľom celoslovenského projektu bolo 
nadviazanie  kontaktov  medzi  slovenskými  základnými  školami  a  podpora  čítania 
prostredníctvom  výmeny  záložiek  do  kníh,  ktoré  žiaci  mohli  vyrobiť  ľubovoľnou 
technikou. Základné školy mohli výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej 
spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

Aktivity školy v školskom roku 2017/2018:

 tvorivé dielne pre starkých

 projekt Záložka do knihy

 športové rodinné hry – DO Fénix

 výlet na Sliezky dom – Do Fénix

 exkurzia – príroda Karpát



 Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich

 beseda o alkoholizme a fajčení

 olympiáda zo SJL- obvodové kolo

 bábkové predstavenie – Košice

 pytagoriáda – školské kolo, okresné kolo

 predvianočné vyučovanie s vôňou čaju

 vianočná ikebana

 školské kolo Superstar

 karneval detských práv – DO Fénix

 lyžiarsky výcvik Litmanová

 geografická olympiáda – okresné kolo

 návšteva Múzea v Trebišove- DO Fénix

 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, okresné kolo

 projekt Od stromu k životu

 tvorivé dielne – DO Fénix

 Teen health week – DO Fénix

 kampaň Pre zdravý úsmev – DO Fénix

 svetový deň vody

 Deň narcisov – zbierka

 beseda Šikanovanie

 beseda Obchodovanie s ľuďmi

 Mobilné planetárium

 Botanikiáda – školské kolo, krajské kolo

 Mladý priateľ lesa



 potulky Keresturským lesom – DO Fénix

 poznávanie Jasova – DO Fénix

 zber papiera

 súťaž – Veselé sny 

 dni obce Zemplínska Teplica

 Botanická záhrada Košice – DO Fénix

 CSS fénixakov – Tatranská Lomnica – DO Fénix

 Dobývanie pevnosti Centrad 

 Deň matiek – posedenie

 výlet ZOO Košice – špeciálne triedy

 výlet ZOO Stropkov – DO Fénix

  Materiálno-technické podmienky školy

Vyučovanie prebiehalo v 3 samostatných budovách. V hlavnej budove je 10 učební – 4 pre 
žiakov 1. stupňa a 2 triedy pre žiakov 2. stupňa. V tejto budove sú aj 4 špeciálne učebne pre 
vyučovanie  fyziky  a biológie,  chémie  ,  výpočtovej  techniky  a jazyková  učebňa.  Počítače 
v počítačovej učebni  využívali aj pedagogickí zamestnanci školy, v popoludňajších hodinách 
boli  využívané  na záujmovú činnosť a školským klubom detí.  Vyučujúci  mali  v  zborovni 
školy k dispozícii  2 počítače s pripojením na internet  a  tlačiarňou.  Jazyková učebňa bola 
využívaná žiakmi I. a II. st. a žiakmi špeciálnych tried. 
V hlavnej budove sa nachádzajú kancelárie vedenia , školská knižnica, kabinety a sociálne 
zariadenia.  V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa vyučujú žiaci 7., 8. a 9. ročníka,  
nachádza  sa  tam  kabinet  TV  a  Matematiky,  telocvičňa,  šatne  a  sociálne  zariadenie.  Na 
prízemí je  zriadená aj učebňa 0. ročníka. V tejto budove je aj telocvičňa, ktorá  sa využívala 
okrem  vyučovacích  hodín  telesnej  výchovy  aj  v rámci  športovej  prípravy  a  záujmovej 
činnosti. Vo večerných hodinách bola telocvičňa využívaná aj  širokou verejnosťou v rámci 
futbalového klubu ,  hasičského zboru, aerobiku a pod. V mesiaci  september boli  v budove 
telocvične  vymenené  plastové  okná  vo  všetkých  triedach  vrátane  samotnej  telocvične. 
V novembri  sme  na  budove  telocvične  vymenili  odkvapové  rúry,  ktoré  už  boli  značne 
poškodené.  Počas  letných  prázdnin  prebehla  rekonštrukcia  WC pri  učebni  1.  ročníka  na 
prízemí,  v zborovniach  ŠT  a 1.  –  4.  roč.  sme  vymenili  podlahy  a vymaľovali  priestory 
zborovní. Celá budova však vyžaduje rekonštrukciu. Prioritou   je však strecha, ktorá opäť 
začala  miestami  pretekať  .  V auguste  2018 sme vymaľovali  triedy  na  poschodí  v budove 
telocvične,  na  prízemí  0.  ročníka  a šatne  telesnej  výchovy.  V budove  školskej  jedálne  sa 
vyučovali  žiaci  špeciálnych tried,  k dispozícií  je tam 6 učební,  vyučovanie prebiehalo v 2 
zmenách...  Kabinety sme na konci kalendárneho roka doplnili novými učebnými pomôckami, 



v triedach 1., 2. a 3. ročníka boli namontované interaktívne tabule. Boli zakúpené pomôcky 
a hračky do ŠKD a pre záujmové útvary.
Škola má aj knižnicu, ktorá je v samostatnej miestnosti. Školská knižnica bola k dispozícii denne 
počas veľkej prestávky, bola však využívaná aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Členský 
poplatok bol symbolický - 0,20 €. Počet novoregistrovaných čitateľov – 66. Tento školský rok sme 
z vyzbieraných poplatkov objednali do knižnice po 1 exemplári 3 detské časopisy: Zorničku, Maxíka 
a Slniečko.  Zároveň  sa  objednala  aj  edícia  Kuliferdo  -  súbor  pracovných  zošitov  zameraných  na 
špecifické poruchy učenia pre žiakov 1. – 4. ročníka a na rozvoj školskej zrelosti. V decembri a v júni 
sme doplnili  knižničný fond novými knihami z literatúry pre deti  a mládež. Odborná literatúra pre 
učiteľov sa doplnila knihami Prevencia v školských zariadeniach a Preventívny program pre žiakov 
s poruchami  správania.  Knižnica  má  v evidencii  aj  Učiteľské  noviny,  Pána  učiteľa,  Školu, 
Quarka, Mladého vedca. Priestory školskej knižnice sa využívali na krúžkovú činnosť, ale aj 
v rámci  vyučovania.  Výpožičný  čas  školskej  knižnice  bol  uvedený  na  dverách  knižnice. 
Starostlivosť o učebne a inventár zbierok zabezpečovali zodpovední pedagogickí zamestnanci 
v spolupráci s vedením školy. 

Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2017

K  31.  12.  2017  prijala  základná  škola  dotáciu  od  obecného  úradu  v celkovej  výške 
704 960,67  €. 

Z týchto finančných prostriedkov sa najviac čerpalo na základnú školu podľa položiek:

610 a 620, t.j. mzdy a odvody do poisťovní  vo výške 527 972,58 €.

631001: 817,31 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod 
žiakov na rôzne súťaže a olympiády

632: 26 547,34 € – elektrická energia a plyn, voda, poštové a telekomunikačné 
služby, internet 

633: 25 893,28 € – nákup nábytku do riaditeľne a zástupcovne, otočného regálu na 
šanóny, nákup materiálu na údržbu a na krúžky, nákup kníh do knižnice, 
časopisov, učebných pomôcok, benzínu do kosačky, licencie 

635: 13 069,05 € - oprava výpočtovej techniky, oprava a montáž elektrických 
rozvodov, oprava zborovní v budove ŠJ, oprava sociálnych zariadení v budove 
ŠJ, oprava odkvapových rúr na budove telocvične

636 48,- € - prenájom automatu na vodu
637: 21 323,58 € – semináre, BOZP služba, poradenské služby vo verejnom 

obstarávaní, vývoz odpadu, poplatok za virtuálnu knižnicu, služby v oblasti 
ochrany pred požiarmi, revízia elektrických spotrebičov a plynových kotlov, 
stravovanie pre zamestnancov, poistné majetku(výpočtová technika), tvorba 
sociálneho fondu, lyžiarsky kurz, poplatky a odvody banke

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  87 698,52 €.
642013: 3 749,- - odchodné
642014: 6 683,-  - dopravné. 
642015: 737,54 – transfér na nemocenské dávky

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2017 bolo 626 840,64 €.
 
V čerpaní základnej školy sa odzrkadlili finančné prostriedky : 

- Preplatky ZP z roku 2015 vo výške 2 817,59 €



- Preplatky ZP z roku 2016 vo výške 2460,36 €
- Refundácia z ÚPSVaR vo výške 9 682,61 €
- § 54 z obce za mesiac 11,12/2017  vo výške 2 291,58 €
- Na krúžky z obce ZT vo výške 8 340,- € a z obce VO vo výške 370,- €
- Na sieťky do telocvične 707,- €
- Nevyčerpané dopravné z roku 2016 vo výške 1 065,50 €

Prísoevaokana stravné v hmotnej núdzi ka30.6.2017abolaaeroanýavaacelkovaejavaýkkea14 880,53  €. Celkové 
čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2017 bolo 23 106,51 €: 

20 720,95 €  - na mzdy a odvody

229,08 €  - transfér na nemocenské dávky

2 156,48 - výpočtová technika, hračky a pomôcky do školského klubu, prídel do SF

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2017 bolo 39 152,71 €:

31 204,05 € - na mzdy a odvody

       64,76 € - bežný transfér nemocenské dávky, 

  7 883,90 € - odvoz kuchynského odpadu, revíziu plynových zariadení, tvorba sociálneho 
fondu,  stravovanie  zamestnancov,  dohody,  pracovné  odevy,  spojazdenie 
konvektomatu  v kuchyni,  podstavec  pod  konvektomat,  oprava  a  montáž 
elektrických  rozvodov,  umývačka  riadu,  čistiace  prostriedky,  materiál  na 
údržbu

Nevyčerpané finančné prostriedky z dopravného boli v decembri 2017 odvedené na účet obce 
v celkovej výške 976,50 €. 

Zostatok prevádzkového účtu vo výške 3,78 € boli odvedené na účet obce v roku 2018.

Záver:

 Silné stránky školy:

 dobrá klíma pre pedagogických zamestnancov a žiakov
 rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov, vyplývajúce zo stanovenej 

kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na požadovanej úrovni
 máme každoročne pomerne vyrovnaný počet žiakov a počet tried
 projektové aktivity školy a realizácia projektov
 pestrý výber záujmových útvarov
 realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule
 diagnózy a uplatňovanie individuálneho prístupu
 jazyková učebňa 
 notebooky pre pedagogických zamestnancov
 práca žiakov v detskej organizácií Fénix



 umiestnenia našich žiakov –  športové ,spevácke, recitačné a výtvarné súťaže
 fungujúce športové aktivity
 dobrá spolupráca rady školy s vedením školy a rodičmi žiakov
 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy – podpora školskej činnosti
 existujúce tradičné aktivity
 reprezentácia  školy  na  verejnosti  (kultúrne  vystúpenia  žiakov  našej  školy,  výstava 

výtvarných prác, spolupráca s rôznymi inštitúciami, www – stránka školy)
 dobrá úroveň vybavenia školy, moderné didaktické pomôcky
 fungujúce výchovne poradenstvo – pomoc pri výbere stredných škôl, nábory žiakov, 

návšteva stredných škôl v rámci Dní otvorených dverí
 moderné počítačové vybavenie – 2  počítačové učebne
 všetko  pod  jednou  strechou  –  vzdelávanie  v ZŠ,  školské  stravovanie,  záujmové 

vzdelávanie, školský klub detí. 
 netradičný, kreatívny zápis žiakov do 1. ročníka
 fungujúce preventívne programy na predchádzanie šikanovania, prevencia drog
 dobrý stav budovy školy (zateplenie, plastové okná...)
 nové sociálne zariadenia v hlavnej budove a v budove telocvične
 poloha školy

Slabé stránky školy:

 motivovať, pripravovať a zapájať do vedomostných súťaží a olympiád viac žiakov 
 prevažuje motivácia známkami
 kvalita výučby cudzieho jazyka –  ruský jazyk
 chýba  školský  pozemok,  cvičná  kuchynka,  nedostatočné  vybavenie  a využívanie 

školskej dielne,
 podceňovanie vplyvu výchovných predmetov  –   HUV, VYV na rozvoj osobnosti na 

I. a II. stupni 
 spolupráca s rodičmi niektorých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí 

prejavujú  len  minimálny  (žiadny)  záujem  o školskú  dochádzku  a výchovno-
vzdelávacie výsledky svojich detí, ich čistotu a hygienické návyky

 obmedzené priestory pre ŠKD
 nedostatok kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP
 zlá školská dochádzka žiakov so SZP
 nízka účasť rodičov na triednych rodičovských združeniach

Škola  sa  snaží  vytvárať  priaznivé  podmienky  pre  slobodný  a tvorivý  prejav  detí, 
rozvíjať  ich  talent  a schopnosti,  základné  komunikačné,  pohybové  a sociálne  zručnosti. 
Poslaním našej základnej školy je poskytovať základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov 
na ďalšie štúdium a prax.  Dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej  atmosféry a prežívanie 
pocitu  úspechu.  Hlavným  cieľom  práce  školy  je  umožniť  žiakom  získať  také  vzdelanie 
a kompetencie,  ktoré by im v budúcnosti  umožnili  uplatniť  sa  na trhu práce  a úspešne  sa 
realizovať v živote. 



Vypracoval: Mgr. Michal Varga  30.8.2018
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