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o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
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     Prerokované v pedagogickej rade školy dňa  4.7.2018  

 

     Vyjadrenie rady školy:  

     Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

        Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice 

     s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti   

Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v 

Prešove 

za školský rok 2017/2018 

 

     Daniel Škrepták   

predseda Rady školy  

pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou  sv. 

Gorazda v Prešove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Základné identifikačné údaje: 

 

Názov školy 
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. 

Gorazda 

Adresa školy Solivarská 49, 080 05 Prešov 

Telefón a fax +421 51 770 35 32 +421 51 770 35 32 

E-mail zsmsgorazd@gmail.com 

WWW stránka www.czsgorazdpo.edu.sk 

Zriaďovateľ Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice  

 

Vedúci zamestnanci školy: 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Mária Kertysová 051 770 35 32 zsmsgorazd@gmail.com 

Zástupca riaditeľa školy  PaedDr. Ján Pavlinský 051 770 35 32  zsmsgorazd@gmail.com 

Výchovný poradca školy: Mgr. Gabriela Birošová  051 770 35 32  zsmsgorazd@gmail.com 

 

Rada školy 

 
Na škole je zriadená Rada školy (zákon 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a doplnení niektorých zákonov) v počte členov 11. 

 

 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda  Mgr. Katarína Gregová do 31.7.2018 

pedagogickí zamestnanci  Mgr. Bibiána Chovancová 

ostatní zamestnanci Zuzana Magdová 

zástupcovia rodičov Ing. Jarmila Pavlikovská 

  Mgr. Martin Čontofalský 

  Daniel Škrepták 

 PhDr. Radoslav Milčo 

zástupca zriaďovateľa ThLic. Jozef Šechný, dekan 

 Mgr. Miroslav Jacko 

 Mgr. Beáta Ďordíková  

 PaedDr. Pavol Petrovský 

 

Poradné orgány školy: 

Pedagogická rada: 

Pedagogická rada (PR) – je poradným orgánom a tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy.  

 

 

mailto:zsmsgorazd@gmail.com
http://www.czsgorazdpo.edu.sk/


  

 

Metodické orgány školy:  

Predmetová komisia Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1.r – 4.r Mgr.Erika Bilá 1.r. – 4.r. 

Jazyk a komunikácia 

 
Mgr. Marta Daráková 

Slovenský jazyk a literatúra, Anglický 

jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk 

Človek a svet práce 

Umenie a kultúra 

Zdravie a pohyb 

 

 

Mgr. Katarína Ferčáková 

Svet práce, Technika, Praktická škola, 

Výtvarná výchova, Hudobná výchova, 

Výchova umením, 

Telesná a športová výchova 

Človek a príroda 

Matematika a práca s 

informáciami 

Ing. Ingrid Alvarez 
Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia 

Informatika 

Človek a spoločnosť 

Človek a hodnoty 
Mgr. Dušana Kalinayová 

Dejepis, Geografia,, Občianska náuka, 

Katolícke náboţenstvo, Mediálna výchova 

 

Rodičovská rada: 

Rodičovská rada má 11 členov. Stretávajú sa podľa potrieb, minimálne 4 krát do roka. Zápisnice 

zo stretnutí sú uloţené v škole. 

 

Údaje o počte žiakov školy: 

Základná škola 

 Stav k 15. 9. 2017 Stav k 30. 6. 2018 

Trieda 
Počet 

žiakov 

z toho 

ŠVVP 

 
ŠKD 

Počet 

žiakov 

z toho 

ŠVVP 

 
ŠKD 

1.A 26  15 26  15 

2.A 29  19 29  19 

3.A 18  13 18  13 

3.B 16 1 9 16 1 9 

4.A 22 3 13 22 3 13 

5.A 27 2 2 28 2 2 

6.A 21 3  21 3  

7.A 18 2  18 2  

7.B 18   17   

8.A 26 4  25 3  

9.A 21 5  21 5  

       

Spolu 242 20 71 241 19 71 

 

Materská škola k 15.9.2017   

1 trieda Mravčekovia –   počet detí k 15.9.2017 .......... 21 detí (12 dievčat) 

     

 



  

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy: 

Počet zapísaných prvákov pre školský rok 2018/2019  36 (z toho 12 dievčat) 

- z toho počet detí s odloţenou PŠD  3 

- nezaškolené deti v MŠ    5 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na SŠ: 

Počet prihlásených ţiakov na prijímacie skúšky: 20  žiakov 9.r  

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč 
Gym 

4.roč 

Biling. 

Gym 
SOŠ SOU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 3 0 17 0 0 20 

prijatí 0 0 3 0 17 0 0 20 

% úspešnosti 0 0 100% 0 100% 0 0 100% 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ 

Počet ţiakov prijatých na SŠ: 20 ţiakov 9.r  

Prehľad o počte prijatých žiakov 9.A na SŠ a stav umiestnenia podľa škôl 

     

SŠ odbor počet žiakov 

zapísaných na SŠ 

Súkromná SŠ, Postupimská 37, Košice- 

Dargovských hrdinov 

 

odbor: grafik digitálnych 

médií 

2  

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, 

08001 Prešov 

 

odbor: grafický dizajn 1  

Katolícka stredná pedagogická škola, 

Juţná trieda 48, Košice – Juh,  

odbor: učiteľstvo pre 

materské školy a 

vychovávateľstvo 

1  

Pedagogická a sociálna akadémia, 

Kmeťovo stromoradie 5, Prešov 

 

odbor: učiteľstvo pre 

materské školy a 

vychovávateľstvo 

1 

Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 

1, Prešov 

odbor: gymnázium 3 

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

 

odbor: elektrotechnika 1 

odbor: informačné a sieťové 

technológie 

1 

odbor: technické 

a informačné sluţby v 

elektrotechnike 

1 



  

SOŠ sv. J. Robotníka, Saleziánska 18, 

Ţilina 

odbor: murár 1 

Spojená škola SOŠ technická, Ľ. 

Podjavorinskej 22, Prešov 

odbor: grafik digitálnych 

médií 

1 

SOŠ obchodu a sluţieb, SDH 3, Prešov 

 

odbor: čašník, servírka 2 

SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov 

 

odbor: staviteľstvo 2 

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

 

odbor: hotelová akadémia 3 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2018 

1 ţiak z 9.r komisionálne skúšky – štúdium v zahraničí 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 0 21 21 

Ukončenie predprimárneho vzdelávania v MŠ k 31.8.2017 

v MŠ ukončili predprimárne vzdelávanie 5 deti  

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE 
IFV 
INF 

KNB MAT MDV 
NEJ 
RUJ 

OBN PVC PDA PVO 

I.A           1       1,19           1 

II.A 1,35         1       1,31           1,27 

III.A 1,65         1,12   1   1,71       1 1,53   

III.B 1,71         1   1   1,8       1 1,8   

IV.A 1,36         1   1   1,5       1 1,23   

V.A 1,68 1,64 1,36   1,8 1   1,16 1 2,04             

VI.A 2,11 2,1 2,14 1,81 2,14 1   1,29 1,1 2,48     1,62       

VII.A 1,88 1,71 1,76 1,53 1,94 1 1,59 1 1,18 2,12   
1,56 
2,38 

1,24       

VII.B 1,69 1,44 1,63 1,31 1,75 1 1,25 1 1 2,13   
1,38 
1,88 

1,06       

VIII.A 2,17 2,17 2 2,04 2,08   2,29   1 2,46   
2,25 
2,13 

1,75       

IX.A 2,32 2,05 2,3 1,8 2,25   2,4 1 1 2,35   
2 
2,36 

        

 



  

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

znížená známka  

zo správania 

(2/3/4) 

1.A 26 26 0 0 0/0/0 

2.A 29 28 1 0 0/0/0 

3.A 18 18 0 0 0/0/0 

3.B 16 16 0 0 0/0/0 

4.A 22 22 0 0 0/0/0 

5.A 28 28 0 0 0/0/0 

   6.A 21 21 0 0 0/0/1 

7.A 18 18 0 0 0/0/1 

7.B 17 17 0 0 0/0/0 

8.A 25 25 0 0 0/0/1 

9.A 21 21 0 0 0/0/0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Vymeškané hod. 
priemer  

na žiaka 
Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

1.A 26 2120 81,54 0 0 

2.A 29 3692 127,31 783 30,12 

3.A 18 1920 106,67 5 0,28 

3.B 16 1499 93,69 0 0,00 

4.A 22 1692 76,91 0 0,00 

5.A 27 2452 90,81 1 0,04 

   6.A 21 3399 161,86 676 32,19 

7.A 18 1698 94,33 95 5,28 

7.B 17 2425 142,65 132 7,76 

8.A 26 3546 136,38 274 10,54 

9.A 21 2585 123,10 6 0,29 

Výsledky externých meraní  

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Testovanie 9 - SJL 20 60,8 % celoslovenský priemer 63,0 % 

Testovanie 9 - MAT 18 63,6 % celoslovenský priemer 55,9 % 

Názov Počet ţiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Testovanie 5 - SJL 24 74,9 % celoslovenský priemer 62,8 % 

Testovanie 5 - MAT 24 68,4 % celoslovenský priemer 64,7 % 

 



  

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v 1.r – 9.r. zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu a reevidovaného Školského vzdelávacieho programu, 

ktorý prerokovala Pedagogická rada a Rada školy. ŠkVP bol vydaný RŠ a platný od 1.1.2017. 

V Školskom klube detí sa zabezpečuje výchova detí podľa Školského výchovného 

programu Viera, nádej, láska..., ktorý bol prerokovaný v Rade školy a v Pedagogickej rade. 

Výchovný program ŠKD bol vydaný RŠ a platný od 1.1.2017. 

V materskej škole sa zabezpečuje výchova a vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho 

programu a Školského vzdelávacieho programu, ktorý prerokovala Pedagogická rada a Rada 

školy. ŠkVP bol vydaný RŠ a platný od 1.1.2017. 

Školský rámcový učebný plán 

 

Školský rámcový učebný plán pre 1.r až 3.r ,,inovovaný“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
9 8 7 7 

Anglický jazyk 1 2 3 3 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 4 4 

Informatika   1 1 

Človek a príroda 
Prvouka 1 2   

Prírodoveda   1 2 

Človek a spoločnosť Vlastiveda   1 2 

Človek a hodnoty Katolícke náboţenstvo 1+ 1  1+ 1 1+ 1 1+ 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 2 1+ 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 

Spolu  20 + 2 20+3 23+2 25+1 



  

 

POZNÁMKY: 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie 

ţiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyţaduje nadobúdanie a overovanie praktických 

zručností ţiakov.  

2. Voliteľné (disponibilné) hodiny pouţila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu:  

a. Katolícke náboženstvo, ktoré rozširuje a prehlbuje obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu;  

b. Anglický jazyk, ktorý si škola sama zvolila a  pripravila ich obsah.  

3. Anglický jazyk sa vyučuje povinne od 1.ročníka. 

4. Pri prestupe ţiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní ţiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku. 

5. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj ţiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. 

Výchova a vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) - štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené červenou, kurzívou (čísla vpravo) - školský vzdelávací program 

Počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací program 

sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odráţajú potreby v ŠkVP. 

 

 
Rámcový učebný plán pre 4. ročník ZŠ - ISCED 1 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet / ročník 1. 2. 3. 4. 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
   6 + 2 

Anglický jazyk    3 

Príroda a spoločnosť 
Prírodoveda    0,5+0,5 

Vlastiveda    1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    1  

Človek a hodnoty Katolícke náboţenstvo    1 + 1 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika    3 + 1 

Informatická výchova    1 



  

 

 

 

 

 

POZNÁMKY: 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší 

ako 23, pre ţiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.  

2. Pri prestupe ţiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na 

predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným 

vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.  

3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk je povinný vyučovací predmet. 

4. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa  

    uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.  

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení  

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môţe škola poskytovať vzdelávanie  v rámci  

    primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týţdenný počet vyučovacích hodín v nultom  

   ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola  podľa potrieb a  

    rozvojových moţností konkrétnej skupiny ţiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov  

   pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1).  

7. Voliteľné hodiny pouţíva škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny  

   vyuţívame na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila ich obsah, vrátane  

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov 

zavedených do vyučovacej praxe.  

8. Katolícke náboţenstvo sa vyučuje ako samostatný predmet. Trieda v 3. ročníku sa delí  na  

   skupiny. 

9. Pri vyučovaní informatickej výchovy na počítačoch, delíme triedu na skupiny tak, aby pri 

   jednom počítači sedel jeden ţiak. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) - štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené kurzívou (čísla vpravo) - školský vzdelávací program 

Počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací program 

sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odráţajú potreby v ŠkVP. 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova    1 + 1 

Hudobná výchova    1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova    2 

Spolu     20,5+5,5 



  

 

 

Rámcový učebný plán pre 5. až 7. ročník ZŠ - ISCED 2 ,,inovovaný“ 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
5 5 4 5 5 

Prvý cudzí jazyk 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 3 + 1 

Druhý cudzí jazyk   2 2 2 

Človek a príroda 

              Biológia 
2 1 2 1 1 

Fyzika  2 1 2 1 + 1 

Chémia   2 2 1 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 

Geografia 2 1 1 1 1 

Občianska náuka  1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Katolícke náboţenstvo 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 

Mediálna výchova 1 1    

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4 + 1 4 4 5 

Informatika 1 1 1 1  

Človek a svet práce 

      

Technika 1 1 1 1 1 

      

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1  

      

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 

Spolu 24 + 3 25 + 4 26 + 4 27 + 3 25 + 5 

 

POZNÁMKY 

1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 

podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie 

ţiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyţaduje nadobúdanie a overovanie praktických 

zručností ţiakov.  

2. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-

technické podmienky školy tak, aby v kaţdom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov 

Technika a Ekonomika domácnosti. 

3. Voliteľné (disponibilné) hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je moţné vyuţiť na: 

a. Katolícke náboženstvo a Anglický jazyk, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov 

zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;  

b. Mediálna výchova, ktoré si škola sama zvolila a sama si pripravila obsah. 



  

4. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť ţiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí 

jazyk jeden z jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk podľa moţností školy a záujmu ţiakov, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týţdenne.  

5. Škola môţe pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a 

vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých 

vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích 

predmetov za predpokladu, ţe zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.  

6. Pri prestupe ţiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní ţiakovi ich 

kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.  

7. Škola môţe po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší 

celkový počet hodín, najviac však na 108 hodín na 1. stupni a na 161 hodín na 2. stupni. Ak sa 

škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  

8. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj ţiaci so zdravotným znevýhodnením, 

ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. 

Výchova a vzdelávanie ţiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené modrou (kurzívou) (čísla vpravo) školský vzdelávací program 

 počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací 

program sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odráţajú potreby v ŠkVP 

 

Rámcový učebný plán pre 8. – 9. ročník ZŠ - ISCED 2 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
   5 5 

Prvý cudzí jazyk    3 + 1 3 + 1 

Druhý cudzí jazyk    1 + 1 1 + 1 

Človek a príroda 

              Biológia 
   1  1  

Fyzika    2   1  

Chémia  
  

2 2 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis    1 2 

Geografia    1 1 

Občianska náuka    1  

Človek a hodnoty 
Katolícke náboţenstvo    1+1 0,5+1,5 

Mediálna výchova    1  

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika    4 + 1 4 + 1 

Informatika     0 + 1 

Človek a svet práce 

Svet práce      

Technika    1  

Praktická škola      



  

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova      

Hudobná výchova      

Výchova umením     1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová 

výchova 
   2 2 

Spolu    25+5 23,5+5,5 

 

Poznámky: 

1. Škola môţe po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový 

počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, tieto sú 

financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v 

normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské 

zariadenia v znení neskorších predpisov.  

2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 

30, pre ţiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.  

3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka škola zistí, podľa akého 

školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí 

zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom 

spravidla v priebehu jedného roka.  

4. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa 

uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.  

5. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

6. Voliteľné hodiny pouţíva škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné 

hodiny škola vyuţíva na:  

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho 

vzdelávacieho programu.  

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov 

vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do 

vyučovacej praxe.  

7. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre kaţdý 

učebný plán. Taktieţ celkový počet hodín je presne daný. 

8. Prvý cudzí jazyk je povinne anglický jazyk, druhý cudzí jazyk je voliteľný (podľa záujmu 

ţiaka) nemecký jazyk a ruský jazyk 

9. Trieda sa môţe deliť na skupiny v predmetoch prvý a druhý cudzí jazyk, slovenský jazyk 

a literatúra (jedna hodina z dôvodu začlenenia ţiakov), matematika (jedna hodina z dôvodu 

začlenenia ţiakov), fyzika (jedna hodina z dôvodu začlenenia ţiakov), chémia (jedna hodina 

z dôvodu začlenenia ţiakov), biológia (jedna hodina z dôvodu začlenenia ţiakov), informatika, 



  

praktická škola, svet práce a technika, telesná a športová výchova (chlapci a dievčatá), katolícke 

náboţenstvo podľa podmienok a počtu začlenených ţiakov v triede. 

10. Predmety vzdelávacej oblasti Človek a svet práce moţno vyučovať v dvojhodinových celkoch 

kaţdý druhý týţdeň. 

11. Na škole sa vyučuje katolícke náboţenstvo ako samostatný predmet. 

12. Predmet výtvarná výchova moţno vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý týţdeň. 

13. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy ako aj výchovy umením na počítačoch delíme triedu na 

skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden ţiak. 

14. Predmet výchova umením moţno vyučovať v jedno aţ dvojhodinových celkoch. Tieto 

budú striedavo vyučovať učitelia výtvarnej a hudobnej výchovy. 

 

 počty hodín vyznačené čiernou (čísla vľavo) štátny vzdelávací program 

 počty hodín vyznačené (kurzívou) (čísla vpravo) školský vzdelávací program 

 počty hodín školského vzdelávacieho programu, ktorým bol doplnený štátny vzdelávací 

program sú v súlade s charakteristikou a zameraním školy a odráţajú potreby v ŠkVP 

 

 

Výchovný plán ŠKD 

Tematické oblasti výchovy: 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít  

ŠKD: 

Vzdelávacia oblasť 180 

Spoločensko-vedná oblasť 30 

Pracovno-technická oblasť 30 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 29 

Esteticko-výchovná oblasť 30 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 38 

Náboţenská oblasť 37 

Štruktúra tried 

  Počet tried 
Počet žiakov 

k 15.9.2017 

Počet žiakov 

k 30.6.2018 

Počet začlenených 

k 15.9.2017 

Nultého ročníka 0 0 0 0 

Prvého ročníka 1 26 26 0 

Bežných tried 10 216 215 20 

Špeciálnych tried 0 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 0 

Spolu 11 242 241 20 

 



  

 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy: 
 

Zamestnanci Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 
Z toho doplňujúci 

si  kvalifikáciu 
Spolu 

pedagogickí 22 0 0 22 

učitelia 20 0 0 20 

interní 20 0 0 20 

externí 0 0 0 0 

vychovávatelia 2 0 0 2 

asistent učiteľa 0 0 0 0 

nepedagogickí 6 0 0 6 

celkom 28 0         0 28 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Predmet 

Odbornosť vyučovania  

odborné neodborné 

Katolícke náboţenstvo 100,0% 0,00% 

Slovenský jazyk a literatúra 100,0% 0,00% 

Informatická výchova, Informatika 0,00% 100,0% 

Vlastiveda 100,0% 0,00% 

Matematika 100,0% 0,00% 

Prírodoveda 100,0% 0,00% 

Anglický jazyk 100,0% 0,00% 

Nemecký jazyk 100,0% 0,00% 

Ruský jazyk 40,00% 60,0% 

Dejepis 100,0% 0,00% 



  

Geografia 100,0% 0,00% 

Občianska výchova, Občianska náuka 0,00% 100,0% 

Fyzika 100,0 % 0,00% 

Chémia 100,0% 0,00% 

Biológia 100,0% 0,00% 

Pracovné vyučovanie, Technika  84,00% 16,00% 

Výtvarná výchova 0,00% 100,0% 

Hudobná výchova 0,00% 100,0% 

Výchova umením 0,00% 100,0% 

Telesná výchova, Telesná a športová výchova 100,0% 0,00% 

Mediálna výchova 0% 100% 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 Celkom Začalo Pokračuje Ukončilo 

Funkčné vzdelávanie 1 1 1 0 

Adaptačné vzdelávanie 0 0 0 2 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 1 1 0 

Inovačné vzdelávanie 1 1 0 1 

Aktualizačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 0 0 

1. atestácia 1 1 0 1 

2. atestácia 1 1 0 1 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Kód pre kolo 

1 obvod 

2 okres 

3 kraj, diecéza 

4 národné 

Umiestnenia na obvodnej, okresnej úrovni, krajskom kole a vyššie. 

predmet súťaž kolo / organizátor 
tried
a 

úspeš. 
umiestneni

e 
súťažiaci 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
5A 

100. 

percentil 

Alţbeta Kurimská, 

5. A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
4A 

98. 

percentil 

Tamara 

Škreptáková, 4. A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
5A 

97. 

percentil 

Dominik Ballon, 5. 

A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
4A 

97. 

percentil 

Aneţka Daráková, 

4. A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
5A 

97. 

percentil 
Adam Kilian, 5. A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
4A 

93. 

percentil 

Anna Juščáková, 4. 

A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
5A 

92. 

percentil 

Annamária 

Štelbacká, 5. A 

INF iBOBOR - Bobrík 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
5A 

91. 

percentil 

Klára Halasová, 5. 

A 

INF iBOBOR - Benjamín 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
7B 

99. 

percentil 

Miriam Halasová, 

7. B 

INF iBOBOR - Benjamín 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
7A 

97. 

percentil 
Damián Frič, 7. A 

INF iBOBOR - Benjamín 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
7B 

97. 

percentil 

Ema Potočňáková, 

7. B 

INF iBOBOR - Benjamín 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
6A 

94. 

percentil 

Samuel Korečko, 6. 

A 

INF iBOBOR - Benjamín 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
6A 

94. 

percentil 

Samuel Gromoš, 6. 

A 

INF iBOBOR - Benjamín 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
7A 

94. 

percentil 
Marek Štofko, 7. A 

INF iBOBOR - Kadet 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
9A 

94. 

percentil 
Matúš Štofko, 9. A 

INF iBOBOR - Kadet 4 
INFOVEK - UK 

Bratislava 
9A 

91. 

percentil 

Peter Matkulčík, 9. 

A 

1ST Šikovný chlapec - 4.r.   2 ABC CVČ Prešov 4A 3. Sabol Daniel 

1ST Šikovný chlapec - 4.r.   2 ABC CVČ Prešov 4A 2. Milčo Dominik 

ANJ 
Predmetová olympiáda z 

ANJ 
2 ABC CVČ Prešov 7A 3. Sosa Aila 

ANJ 
Predmetová olympiáda z 

ANJ 
2 ABC CVČ Prešov 9A 9. Vaňo Tomáš 

DEJ 
Predmetová olympiáda z 

DEJ 
2 ABC CVČ Prešov 7A 3. Daraková Františka 

FYZ Čo vieš o hviezdach 3 

HaP 

Prešov/Hurbanov

o 

7A 6. Štofko Marek 

FYZ Čo vieš o hviezdach 3 

HaP 

Prešov/Hurbanov

o 

7A 11. Petko Ondrej 



  

FYZ Čo vieš o hviezdach 3 

HaP 

Prešov/Hurbanov

o 

8A 10. Vajda Ben 

FYZ Čo vieš o hviezdach 3 

HaP 

Prešov/Hurbanov

o 

6A 17. Korečko Samuel 

FYZ Čo vieš o hviezdach 3 

HaP 

Prešov/Hurbanov

o 

7A 7. Kalinay Bruno 

GEG 
Predmetová olympiádaz 

GEG 
2 ABC CVČ Prešov 5A 11. Ballon Dominik 

GEG 
Predmetová olympiádaz 

GEG 
2 ABC CVČ Prešov 5A 11. Halasová Klára 

HUV Pieseň pre sv.Otca 4 CZŠ Stropkov 6A 
zlaté 

pásmo 
Daráková Františka 

KNB 
Dedičstvo Otcov zachovaj 

nám Pane 
3 ABŠÚ Košice kol účasť 

Pavlinská(8A), 

Frič(7A), 

Vajda(8A) 

KNB Biblická olympiáda 2 DKÚ Košice kol 1. kol. 

KNB Biblická olympiáda 3 DKÚ Košice kol 6. kol. 

MAT 
Predmetová olympiáda z 

MAT 
2 ABC CVČ Prešov 8A 4. Baloon Šimon 

MAT 
Predmetová olympiáda z 

MAT 
2 ABC CVČ Prešov 5A 1. Halasová Klára 

MAT 
Predmetová olympiáda z 

MAT 
2 ABC CVČ Prešov 5A 3. Kurimská Alţbeta 

MAT 
Predmetová olympiáda z 

MAT 
2 ABC CVČ Prešov 5A 4. Ballon Dominik 

SJL 
Predmetová olympiáda zo 

SJL 
4 MŠ SR 9A 6. Petrušová Tamara 

SJL 
Hviezdoslavov Kubín, 

poézia 
2 DJZ Prešov 9A 2. Homza Jozef 

SJL 
Hviezdoslavov Kubín, 

poézia 
2 DJZ Prešov 6A 3. Homza Michal 

SJL Hviezdoslavov Kubín, próza 2 DJZ Prešov 4A 3. Kaňuková Anna 

SJL 
Predmetová olympiáda zo 

SJL 
2 ABC CVČ Prešov 9A 1. Petrušová Tamara 

TSV 
Detská športová olympiáda 

- beh na 50m 
2 ABC CVČ Prešov 4A 2. Daráková Aneţka 

TSV 
Detská športová olympiáda 

- prekáţ. Beh na 20m 
2 ABC CVČ Prešov 4A 1. Halasová Terezia 

TSV 
Detská športová olympiáda 

- skok do diaľky z miesta 
2 ABC CVČ Prešov 4A 3. Juščáková Anna 

TSV 
Detská športová olympiáda 

- plávanie 
2 ABC CVČ Prešov 4A 3. Gutteková Klára 

TSV Fubalový turnaj 1 TJ Slovan Solivar kol 2. kol 

TSV 
Športová olympiáda 

M.Tótha 
2 ŠAMT-O2-SS kol 3. kol. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Údaje o aktivitách  a prezentácii základnej školy na verejnosti: 
 

1. 1.sv.prijímanie 3. ročník 

2. Deň detí 

3. Exkurzia Soľnobanské múzeum   

4. Návšteva kniţníc 

5. Hviezdoslavov Kubín  

6. Deň zdravej výţivy, Plody jesene  

7. Deň Zeme, Svetový deň vody,  

8. Duchovný výlet 9. ročník, Duchovný výlet 5. ročník,  

9. Valentínsky ples, karneval  

10. Účelové cvičenie 

11. Škola v prírode, Lyţiarsky výcvik 

12. Tvorba ikebán  

13. Vianočná burza a akadémia 

14. Literárna exkurzia 

15. Exkurzia Oswienčim, Krakov 

16. Návšteva divadla, kina 

Škola pravidelne vydáva školský občasník – Gorazdík, kaţdoročne organizuje školské akadémie 

pre ţiakov a rodičov, organizuje exkurzie, divadelné predstavenia, súťaţe, besedy,.... Úspechy 

a aktivity uverejňuje v solivarskom farskom týţdenníku a na webovej stránke školy. 

Údaje o projektoch:  

Škola bola zapojená  v priebehu školského roka do týchto projektov: 

1. projekt Záložka do knihy spája – česko-slovenský projekt pod záštitou Slovenskej 

pedagogickej kniţnice, ţiaci 3., 4. a 5.r vytvárali záloţky do knihy na tému Tajuplný svet 

kniţných príbehov, tieto záloţky sme si vymenili so ZŠ s MŠ Úľany nad Ţitavou. Projekt bol 

ukončený výstavkou záloţiek do kníh  ţiakov z daného mesta. 

2. Viem, čo zjem – školský projekt o zdravej výţive v spolupráci s regionálnym pracoviskom 

Úradu verejného zdravotníctva pre 4. aţ 7. ročník. Ţiaci boli zapojení do aktivít zameraných na 

zdravú výţivu a poznávanie potravín a ich vplyv na naše zdravie. 

3. Hravo ži zdravo – určené pre ţiakov 5. ročníka, súťaţný internetový kurz, kde hravou formou 

sa plnia úlohy, ktoré súvisia s poznávaním základných pravidiel zdravého ţivotného štýlu. 



  

4. Raiffeisen – program Gesto pre mesto - ,,Otvorenie druhej triedy v škôlke“. V rámci 

vyhlásenej výzvy Gesto pre mesto, postúpil do verejného hlasovania, bol zameraný na  opravu 

a rozšírenie materskej školy o druhú triedu. Projekt nebol podporený. 

5. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov školy – nenávratný finančný príspevok IROP -

revitalizácia polytechnickej učebne spolu s vybavením učebnými pomôckami a zariadením. 

Projekt bol odoslaný v rámci druhého kola. Projekt nebol schválený. 

 

 

Údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti: 

V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná inšpekcia na škole.  

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Vyučovanie v základnej škole prebieha v 11 kmeňových triedach. V škole sme zriadili 

a vyuţívame tieto odborné učebne: telocvičňu, školské ihrisko,  multimediálnu odbornú učebňu, 

jazykovú učebňu, školskú kniţnicu, školské dielne, úţitkovú a okrasnú záhradu, školský klub detí. 

Spomínané odborné učebne umoţňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolený učebný 

variant. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sú pravidelne obnovované 

a vymieňané za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú nápomocní rodičia a Zdruţenie 

Gorazd, ktoré bolo zaloţené za účelom poskytnutia pomoci a podpory vzdelávaniu a výchove  

v Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda.  

Interiér školy sa pravidelne opravuje. Triedy a interiéry spĺňajú estetické kritériá a dýchajú 

čistotou. Školské ihrisko je v dobrom stave, napriek tomu má vedenie školy  záujem investovať do 

rekonštrukcie ihriska prostredníctvom projektov.  Tomto školskom roku sme opravili posledné 

okná, vchodové dvere do školy, kúpil sa nábytok do základnej školy, učebné pomôcky, stoličky 

a lavice do jednej triedy, opravili sa sociálne zariadenia, priestory jedálne.   

Pedagógovia majú vo vyučovacom procese k dispozícii moderné učebné pomôcky, akými sú 

interaktívne tabule, notebooky, data a video projektory, DVD prehrávač, multimediálne programy 

či elektronické mikroskopy. Táto didaktická technika  umoţňuje tvorivejšie a efektívnejšie 

vyučovanie.  

Stravovanie je zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni v priestoroch školy od 1.9.2011. 

V prevádzke je aj školská kaplnka Ducha Svätého, kde sa slúţia sv. omše na deň patróna 

pre jednotlivé triedy, pre deti materskej školy,  vysluhuje sa sviatosť zmierenia.   

Kabinety sme vybavili modernejšími učebnými pomôckami a nábytkom. Do budúcich 

rokov sa ukazuje moţnosť rozšíriť priestory školy o miestnosti, ktoré poskytnú rozšírenie počtu 

odborných učební pre ďalšie skupiny predmetov a tieţ je potrebné opraviť telocvičňu a sociálne 

zariadenia pri telocvični. 

 



  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

základnej školy: 

 

Viď. príloha Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 2017 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2017/ssz/protokol.php?id_prot=WVSDRVHTFP 

 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  

Zdruţenie Gorazd podporilo školu sumou 2 648 €  na knihy do kniţnice, učebnice 

cudzieho jazyka, odmeny pre ţiakov na konci školského roka, škola v prírode, oceňovanie ţiakov 

9.r., duchovný výlet 5 a 9. r.,  podpora súťaţí a olympiád, plavecký výcvik, Mikuláš, Deň detí, 

karneval, valentínsky ples, lyţiarsky výcvik, športové súťaţe, zápis do 1. ročníka, školský projekt 

plody jesene a zdravá výţiva, literárna noc v škole, ...  Škola má zriadený darovací účet na účely 

pomoci pri financovaní výchovy a vzdelávania na škole, na prevádzku a drobné opravy. 

 

Cieľ školy: 

Vychádzajúc zo školského roka 2017/2018 je moţné konštatovať, ţe hlavné úlohy stanovené na 

tento školský rok boli splnené.  

1. Výučba sa realizovala podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho 

a výchovného programu. 

2. Boli dodrţiavané všetky právne predpisy, ktoré platia v oblasti pedagogickej práce 

v Slovenskej republike. 

3. Bola skvalitnená krúţková mimoškolská činnosť, ktorá významné prispela k prospešnému 

vyuţitiu voľného času ţiakov. 

4. Náleţitá pozornosť bola venovaná organizovaniu duchovnej správe školy, týţdenne sa 

ţiaci školy stretávali na školskej sv. omši, ţiaci jednotlivých tried počas roka absolvovali 

duchovnú obnovu na deň sv. patróna triedy. Ţiaci 5. a 9. ročníka sa zúčastnili duchovného 

výletu s p. kaplánom. Učitelia absolvovali kaţdý mesiac duchovnú obnovu a duchovné 

cvičenia. Celý školský rok prebiehali Modlitby za cirkevné školy podľa rozpisu 

zriaďovateľa. 

5. Výsledky prijímacej skúšky na stredné školy nasvedčujú dobrej príprave ţiakov na jej 

absolvovanie a ďalšie štúdium.  

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2017/ssz/protokol.php?id_prot=WVSDRVHTFP


  

- sú to najmä dobré výchovné výsledky, vzhľadom na to, ţe pomáhame ţiakom získavať 

zmysel pre zodpovednosť a správne pouţívanie slobody v spojení s rozvojom ich 

fyzických, morálnych a intelektuálnych schopností, 

- kvalifikovanosť pedagógov, 

- zapájanie čo najväčšieho počtu ţiakov do súťaţí na úrovni školy, mesta, okresu, príp. 

celoslovenských, čím podnecujeme snahu ţiakov dosahovať kvalitné výsledky, 

- práca so začlenenými ţiakmi, zaloţená na osobnom prístupe učiteľov, ktorí sa vyhýbajú 

formalizmu, 

- štandardne výborné výsledky umiestnenia ţiakov na školy vyššieho stupňa, 

- bohatá mimoškolská činnosť ţiakov, 

- schopnosť učiteľov školy vyuţívať nové informačno-komunikačné technológie, 

- spolupráca s rodičmi, 

- spolupráca so zdruţením Gorazd, ktoré podporuje finančne vzdelávacie, príp. voľno 

časové aktivity ţiakov, 

- prevádzka výdajnej školskej jedálne v priestoroch školy, 

- opravili sa všetky okná na chodbách školy a v ďalších triedach, upravilo sa okolie školy, 

postupne meníme v učebniach umývadla a dávame pod nich obklad, opravili sa sociálne 

zariadenia pre ţiakov základnej školy, budovanie školskej kniţnice, 

- získali sme dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na opravu telocvične 

a sociálnych zariadení. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- slabšia spolupráca s rodičmi so sociálne znevýhodneného prostredia, 

- neodborne vyučované predmety výchovného charakteru okrem telesnej výchovy, 

- vyšší počet vymeškaných ospravedlnených a neospravedlnených hodín ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, 

- slabý záujem o dobré vzdelávacie výsledky časti ţiakov s rodín málo podnetného 

prostredia, 

- energetická náročnosť prevádzkovania budovy je pomerne vysoká, celá budova školy 

potrebuje zateplenie, opravu omietky, zriadenie vlastnej kotolne. 

Návrh opatrení: 

- ponuka pravidelných konzultácií pedagógov s rodičmi, s výchovnou poradkyňou, 

- vzbudzovať záujem zo strany rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia o lepšiu 

starostlivosť a pomoc pri domácej príprave ich detí na vyučovanie, 



  

- dôkladné sledovanie a analýza dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov ţiakov, 

výsledky vyhodnotených analýz preniesť do praxe,  

- neodkladné riešenie vzniknutých problémov v spolupráci s rodičmi, a v prípade potreby aj 

s ďalšími inštitúciami a orgánmi, 

- zlepšenie energetickej situácie spojené s moţnosťou ovládať vykurovanie (vlastná 

kotolňa). 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Snahou všetkých pracovníkov školy je vybudovanie katolíckej školy, ktorej stredobodom 

je Jeţiš Kristus. To je prvoradý znak odlišnosti katolíckej školy od ostatných škôl, ktoré existujú 

v našej sieti škôl.  

Neoddeliteľnou súčasťou budovania kvalitnej katolíckej školy je aj ďalšie skvalitnenie 

priebeţného vzdelávania vyučujúcich. Je dôleţité, aby učitelia nenadobúdali len kvalitné 

vedomosti zo svojich aprobačných predmetov, ale získavali kľúčové kompetencie aj z oblasti 

informatiky, znalosti cudzích jazykov, ale tieţ v oblasti psychológie a ďalšej práce s mladými 

ľuďmi. Tieto kompetencie je moţné získať vďaka úzkej spolupráci najmä s metodicko-

pedagogickým centrom a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.  

 

Voľnočasové aktivity 

Mimoškolská činnosť je zabezpečená prostredníctvom krúţkov, ktoré fungujú 

v poobedňajších hodinách. 

Názov vzdelávacieho útvaru 

Anglický jazyk 

Astronomický 

Basketbalový krúţok 

Cvičenia zo slovenského jazyka 

Čitateľský krúţok 

Divadielkový krúţok 

Florbal 

Folklórny krúţok 

Futbalový krúţok ml. ţiaci  

Futbalový krúţok st. ţiaci 

Matematické cvičenia 

Matematický krúţok 

Maţoretky 



  

 

 

 

 

 

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

školský rok 2017/2018 

Časť materská škola  

Základné identifikačné údaje:  

Názov školy Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 

Adresa školy Solivarská 49, 080 05 Prešov 

Telefón a fax +421 51 770 35 32 +421 51 770 35 32 

E-mail zsmsgorazd@gmail.com 

WWW stránka www.czsgorazdpo.edu.sk 

Zriaďovateľ Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice  

 

Údaje o deťoch materskej školy za školský rok 2017/2018:  

Stav k 15.9.2017   Počet deti 21  

Údaje o fyzickom počte zamestnancov:  

Počet pedagogických zamestnancov 2 

Počet nepedagogických zamestnancov 1 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:  

Vedenie školy v súlade s koncepciou školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti. V priebehu roka sa 

vzdelávacích podujatí nezúčastnili učiteľky ţiadneho školenia. 

Analýza edukačného procesu  

Úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2017/2018 hodnotíme v súčinnosti 

s obsahom a cieľmi ŠKVP „VIERA, NÁDEJ, LÁSKA“, s plánom a metodikou z náboţenskej 

výchovy detí predškolského veku “RASTIEME K SVETLU“. Prevádzka CMŠ bola riadená POP 

na tento školský rok, školským poriadkom a vyhláškou o MŠ SR č. 306/2008, Zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Paličkovanie 

Pohybové hry 

Prírodovlastivedný krúţok 

Spevácky zbor 

Školský rozhlas 

Vševedko 



  

V školskom roku 2017/2018 bolo zapísaných 21 detí, z toho 9 dievčat a 12 chlapcov, 

z toho 7 predškoláci (OŠD nemalo ţiadne dieťa, 1 dieťa – nosilo okuliare, 1 dieťa – celiakia, 1 

dieťa – ľavoruké, 1 dieťa – nevyhranené).   

   

Počet detí v triede: 

1. trieda 3 – 6 ročné deti 21 detí   Mgr. Katarína Gregová, Silvia Kočvarová 

 

V CMŠ pracovali dvaja pedagogickí zamestnanci a jedna prevádzková zamestnankyňa, ktorá 

zároveň pracovala ako upratovačka a ako pomocná sila v kuchyni.  Prevádzka v CMŠ bola od 

6.30h. do 16.30h v súlade so Školským poriadkom a schválenými poţiadavkami rodičov detí CMŠ 

sv. Gorazda. 

 

Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov šk. roka 2017/2018   

 

V školskom roku 2017/2018 sme sa snaţili dosiahnuť u detí optimálnu úroveň vo všetkých 

oblastiach: 1.Jazyk a komunikácia, 2.Matematika a práca s informáciami, 3. Človek a príroda, 4. 

Človek a spoločnosť, 5. Človek a svet práce, 6. Umenie a kultúra, 7. Zdravie a pohyb.   

Začiatkom školského roka sme sa zamerali na začleňovanie sa detí do skupiny a kolektívu. 

Konkrétne ciele boli zamerané na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa 

k rodine a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu a kognitívne vnímanie ţivota dieťaťa, na 

rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty s ďalšími skupinami 

ľudí, kde ţijú a tvoria, o prostredí, v ktorom sa nachádzajú, na rozvíjanie a poznania 

elementárnych zákonitosti ţivota na zemi, prírodných javov, ţivých i neţivých predmetov, na 

formovanie začiatkov ekologickej kultúry na vytváranie pohľadu na svet prírody a vzťahu 

k prírode, na rozvoj vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry. Vyuţívali 

sme rôzne stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré predstavujú spôsob, postup, ako rozvíjať 

kľúčové kompetencie detí, ktoré sa rozvíjajú iba vtedy, ak konkrétna činnosť má pre dieťa zmysel. 

V rámci pedagogického procesu sme deti motivovali, ponúkali im nové poznatky, 

skúsenosti, opakovali a precvičovali zapamätávanie si poznatkov, kontrolovali sme a hodnotili 

úroveň zvládnutia činnosti hier a učiva. Na dosiahnutia tohto cieľa sme uplatnili aktivizujúce, 

inovatívne metódy, formy a prostriedky s dôrazom na skupinové aktivity, na uplatnenie 

záţitkového učenia a na základe vlastnej skúsenosti. Prostredníctvom nich sme rovnocenne 

rozvíjali všetky stránky osobnosti dieťaťa, pričom hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti 

dieťaťa a hlavnou výchovno-vzdelávacou metódou bola hra.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese bolo pre nás prvoradé rozvíjanie komunikačných 

schopností dieťaťa. Reč detí bola pozitívne ovplyvňovaná učebnými pomôckami a knihami. 

Komunikačné schopnosti sú primerané veku dieťaťa. Pretrvávajúcim negatívom bolo 



  

neakceptovanie logopedickej starostlivosti pre dieťa zo strany niektorých rodičov, čo viedlo u 

niekoľkých detí k zlej výslovnosti hlások a hláskových skupín. Zadané úlohy deti zvládali zväčša 

primerane veku, niektoré potrebovali pomoc učiteľky.  

Matematické myslenie si deti osvojovali v rôznych edukačných aktivitách a spoločenských 

hrách. Logické myslenie si deti rozvíjali formou problémových úloh. V edukačnom procese sme 

vyuţívali dostupné digitálne technológie (počítač, Bee-Boot –elektronická hračka).  

V školskej záhrade, kde sú ovocné, ihličnaté stromy, okrasné kríky, nasadené kvety sme 

rozvíjali zmyslové poznanie pri oboznamovaní sa so ţivou a neţivou prírodou. Dôraz sme kládli 

na ochranársky postoj k ţivotnému prostrediu, hlavne na zdravé potraviny, separovanie odpadkov 

a prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním ţivotného prostredia.  

Deti si pri vychádzkach osvojovali základy bezpečnej premávky. Osobnou skúsenosťou a 

pouţívaním ochranných prvkov si uvedomovali pravidlo cestnej premávky vidieť a byť videný. 

Rozsah uvedených poznatkov zvládli deti primerane veku a rozvojovej úrovne detí.  

Pri plnení rôznych úloh deti preţívali záţitky úspechu, ale aj neúspechu. Deti boli vedené 

ku vzájomnej akceptácii, pomoci, prejavu ohľaduplnosti k svojmu okoliu a prostrediu, zotrvanie v 

činnostiach ako aj k ich dokončeniu. Deti sa učili po vzniknutom konflikte ospravedlniť, 

poďakovať a poţiadať o pomoc. Základy empatie si mali moţnosť rozvíjať vo všetkých 

organizačných formách dňa medzi sebou, ale aj k osobám starším, keď navštívili denný stacionár, 

kedy starším osobám pripravili aj krátke vystúpenie spojené s rozprávaním s nimi.  

V činnostiach s výtvarným a pracovným zameraním deti boli vedené k sústredenosti 

a k ukončeniu začatej práce. Vyuţívali sa rôzne výtvarné techniky. Výtvarný prejav bol u detí na 

veku primeranej úrovni.   

Deti mali moţnosť sa vyjadriť aj po hudobnej stránke. Pri speve piesní sa dodrţiaval 

primeraný rytmus a tempo. Deti sa zapamätali piesne s rôznou tematikou, ktorú dokázali 

prezentovať pred skupinou detí, ale aj dospelých (Vystúpenie v rámci mesiaca október - mesiac 

úcty k starším, Vianoce v múzeu, Deň matiek, Ľudový týţdeň).  

Počas celého roka sme u deti posilňovali kladný vzťah ku knihe. Pred odpoludňajším 

odpočinkom učiteľky pravidelne čítali príbehy a rozprávky. V triede deti mali k dispozícii 

čitateľský kútik, kde si deti mohli vybrať a listovať encyklopédiu alebo knihu s rozprávkami alebo 

básničkami. Knihy boli dostatočne ilustrované. Deti navštívili aj kniţnicu v základnej škole. 

Nácvikom básní sme oţivovali rôzne vystúpenia v rámci materskej školy.  

Deti boli vedené k spolupráci a dodrţiavaniu vopred dohodnutých pravidiel počas celého 

dňa pobytu v materskej škole. Dbali sme na správne hygienické poţiadavky pri cvičení (vyvetraná 

miestnosť, uvoľnený odev apod.) Kaţdodenné zaraďovanie pobytu vonku, viedlo k vytvoreniu si 

kladného postoja k pohybu. Deti sú samostatné pri obliekaní, s menšou pomocou u mladších detí. 



  

Deti rozvíjali svoje pohybové zručnosti aj v rámci projektu Dajme spolu gól, ktorý absolvovali 

deti jedenkrát týţdenne v telocvični školy.  

Návyky a zručnosti súvisiace s hygienou, sebaobsluhou, stolovaním, udrţiavaním poriadku 

a čistoty majú deti primerane veku osvojené. Pri ich realizácii si vzájomne dokázali pomáhať a 

spolupracovať. Predškoláci mali sluţbu pri stolovaní. 

Rozvoj jemnej motoriky deti rozvíjali strihaním, skladaním, lepením, modelovaní. Pri tejto 

práci deti boli vedené k dodrţiavaniu bezpečnosti. Boli nabádané k dokončeniu úloh v primeranej 

kvalite a čase. Rozvíjala sa u nich technická tvorivosť a zručnosť.  

Pri grafomotorických cvičeniach boli u detí upevňované správne návyky správneho sklonu 

papiera pri kreslení na stole. Pri grafomotorických cvikoch boli vykonávané aj cviky na 

odľahčenie ruky. Deti boli usmerňované k správnemu drţaniu tela pri sedení pri stoloch. Neustále 

deti boli povzbudzované a chválené pri kaţdej práci.  

V školskom roku 2017/2018 absolvovalo predprimárne vzdelávanie 7 predškolákov. Do 

prvého ročníka základnej školy nastúpilo 5 deti, 2 deti majú OPŠD. 3 deti sú dobre pripravené na 

vstup do prvého ročníka ZŠ, 2 deťom bol navrhnutý odklad, ale rodičia sa rozhodli dať deti do 

prvého ročníka.  

 

Údaje o aktivitách  a prezentácii materskej školy na verejnosti: 
 

Karneval  

Exkurzia do planetária 

Návšteva školskej a farskej kniţnice 

Kríţová cesta s rodičmi  

Vystúpenie pre seniorov v dennom stacionári 

Týţdeň ľudových tradícii 

Folklórne vystúpenie "Deň matiek"  

"Plavba okolo sveta" - projekt 

Výlet do Eko centra 

sv. omše kaţdý mesiac 

 

Údaje o projektoch:  

1. Renovabis – ,,Mravčekovia stavajú Boží dom“. Týmto projektom sme chceli pomôcť 

rodičom detí materskej školy nájsť spoločné riešenia problémov, ktoré vznikajú v ţivote 

rodiny pri výchove detí, pri vstupe do materskej školy, pri budovaní medziľudských 

vzťahov rôznymi duchovno-výchovnými a formačnými aktivitami. Zároveň sme chceli 

zlepšiť a spríjemniť prostredie tried materskej školy vybavením triedy novým nábytkom, 

ktorý zabezpečí bezpečnosť a ochranu detí, novými didaktickými pomôckami, ktorými 



  

budú rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie. Ďalej sme chceli vybaviť triedu starších detí 

výpočtovou technikou, ktorá zabezpečí rozvoj schopností a zručností predškolákov a 

zároveň nám pomôţe pri organizácii formačných stretnutí pre rodičov. Projekt bol 

schválený. 

2. Slovenský futbalový zväz - Dajme spolu gól - hlavnou úlohou je popularizovať futbal u 

detí v materských školách. Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom moţnosť pohybovej 

aktivity, osvojiť si základné pohybové návyky, rozvíjať pohybové schopností detí 

primerane k ich veku, motivovať deti k športovej aktivite, vytvárať v nich trvalý vzťah k 

športovej aktivite, hravými prostriedkami ukázať (nie presviedčať) pozitíva pohybu a 

samotnej hry – futbalu. V rámci projektu materská škola získala pomôcky na rozvoj 

pohybových návykov. 

 

 

Voľnočasové aktivity 

V materskej škole sme rozvíjali záujem o anglický jazyk v popoludňajších hodinách.  

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

Priestorové podmienky materskej školy sú na dobrej úrovni, priestory sú priestranné, dobré 

osvetlené, esteticky a hygienicky vymaľované. Trieda, šatňa a spálňa je vybavené novým 

nábytkom.  

Priestory materskej školy sme zväčšili o chodbu a to odstránením nenosných priečok, čím sme 

vytvorili dve triedy, celkovo pre 38 detí. Pripravili sme pre druhú triedu sociálne zariadenia.  

Materská škola je vybavená počítačovou technikou, v triede je CD prehrávača, 

multifunkčná tlačiareň, elektronická včielka Bee-Bot. 

 Zakúpili sme veľké mnoţstvo pracovného a výtvarného materiálu. Zakúpili sme nové 

učebné a didaktické pomôcky. Doplnili sme náradie a náčinie na telesnú výchovu v rámci projektu 

Dajme spolu gól. Detské kniţnice sme doplnili novými knihami.  

 

SWOT analýza materskej školy  

Silné stránky - pozitívna socio-emocionálna klíma v škole - vysoký záujem rodičov o 

umiestnenie dieťaťa do MŠ - 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov - dostatok 

pomôcok a hračiek - dobrá spolupráca so ZŠ - vnútorné a vonkajšie prostredie MŠ - vyuţívanie 

alternatívnych prvkov vo VVP, vyuţívanie telocvične pre deti materskej školy 

Slabé stránky – detské ihrisko s pieskoviskom 

 

 



  

 

Cieľ materskej školy v školskom roku 2017/2018  

Cieľom našej materskej školy v budúcom školskom roku 2017/2018 bude zefektívniť 

školský dvor o detské ihrisko a pieskovisko, zriadiť záhradku pre deti na pestovanie zeleniny a 

kvetov. 

  

Vypracovala:  Mgr. Mária Kertysová – riaditeľka školy 


