
                                           S P R Á V A 

 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 v škol. roku 2012/2013 
(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 a Metodického usmernenia MŠ SR 

č. 10/2006-R z 25.5.2006) 
 

 
1. Základné identifikačné údaje o škole: 

- názov školy:   Základná škola  

- adresa: Komenského 2 

- telefón: 052 /77 56 313     

- internetová adresa: www.zssvit.eu 

- e-mail: zssvit@zssvit.eu 

- zriaďovateľ: Mesto Svit 

- vedúci zamestnanci školy: 

Mgr. Anna Coganová  riaditeľ školy 

Mgr. Mária Smatanová   zástupca riaditeľa 

PaedDr. Tatiana Dubjelová  výchovný poradca 

  

 

2. Rada školy: 

a) predseda rady školy:          

PaedDr. Tatiana Dubjelová   

b) počet členov rady školy: 11 

c) zloženie rady školy: 

- pedagogickí zamestnanci: 2 /PaedDr. Tatiana Dubjelová, Mgr. Andrea Lazarová/  

- nepedagogickí zamestnanci: 1 /Darina Krivoňáková/ 

- zástupcovia rodičov: 4 /Ing. Marcela Jackovičová, Ing. Marián Kuruc, Mgr. Alžbeta 

Hurčalová, Klaudia Dobiasová/ 

- delegovaní zástupcovia obce: 4 /Mgr. Vincent Seman, JUDr. Marián Bezák, Mgr. 

Miroslav Jurčák, Mgr. Ľuboslava Kukurová/ 

 

 

3. Metodické orgány školy: 

a) metodické združenie pre:  1. – 4. ročník, vedúci Mgr. Monika Dudinská 

                                                

b) predmetové komisie pre predmety: SJ – CJ                      vedúci Mgr. Božena Neuvirthová 

                                                             M-F-CH-Pr-PP           vedúci Mgr. Milena Mekelová 

                                                             G-D-OV-EV                vedúci Mgr. Viera Kicová 

                                                             TV-VV-HV-TchV-SP vedúci Mgr. Jarmila Mendrošová 

                                                             ŠKD                                         Zuzana Kostyšáková  

                                         

                 

 



4. Rada rodičovského združenia: 

- predseda:              Ing. Marián Kuruc 

- počet členov: 9/Ing. Marián Kuruc, Ing. Viktor Kuchcik, Mgr. Eva Koláriková, Klaudia 

Dobiasová, Mgr. Alžbeta Hurčalová, Peter Prokop, Lýdia Tomajková, Martina 

Kurpašová, Ing. Belo Kačo / 

 

 

 

Prehľad o počte tried (oddelení ŠKD) a žiakov 

 
 R o č n í k 

1. 2. 3. 4. 1.-4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.-9. nultý 

ročník 

ŠKD 

triedy ZŠ  2 3 3 3 12 2 3 3 2 2 24 1 4 

žiaci ZŠ 55 56 44 52 207 47 54 46 38 45 437   

špeciálne 

triedy 
             

žiaci v 

špeciálnych 

triedach 

             

Ss

pol

u 

triedy  2 3 3 3 12 2 3 3 2 2 24 1 4 

žiaci 55 56 44 52 207 47 54 46 38 45 437   

 

 

 

 

 

5. Údaje o žiakoch 

a) počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  39 

z nich počet individuálne integrovaných žiakov     39 

Individuálne integrovaní žiaci  podľa druhu postihu: 

       telesný postih      1 

 zmyslový postih    28 

 mentálny postih    10 

 kombinovaný postih  0 

b) počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre škol. rok 2013/2014:    64 

c) počet evidovaných žiakov v hmotnej núdzi:     65 

d) počet žiakov preradených do špeciálnych škôl/tried:      1 

e) počet žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy:     1 

 

 

 

 

 

 



6. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach a ich umiestnenie do stredných škôl: 

a) počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku na ZŠ: 

 v 9. ročníku         44 

 v nižšom ako 9. ročníku  3 

b)  počet žiakov, ktorí konali prijímaciu skúšku na stredné školy 44 

     - z nich počet žiakov, ktorí prijímaciu skúšku úspešne vykonali 44  

 

 

c)  počet žiakov prijatých do:  gymnázia  10  

 SOŠ-4.r. 18 

 SOŠ-3.r.   3 

 nezaradených   0 

d) počet žiakov 5. ročníka prijatých do osemročného gymnázia  4 

     

e) počet žiakov 8. ročníka prijatých do bilingválneho gymnázia  1  

 

 

 

7. Prospech, správanie a dochádzka žiakov 

 

 

a) celkový prospech 

 

ž iac i  ZŠ:  

 

 1. - 4.  ročník  5. - 9. ročník 1. – 9. ročník 

abs. 
%, resp. 

Ø na 1 ž 
abs. 

%, resp. 

Ø na 1 ž 
abs. 

%, resp. 

Ø na 1 ž 

Počet žiakov k 30.6.2013 207 100% 230  100% 437 100% 

 

z nich 

prospeli 205 99,03% 227 98,69% 432 98,86% 

neprospeli   2  0,97%    3  1,30%    5  1,14% 

neklasifikovaní   0     1  0,43%    1  0,22% 

Opakovali ročník   0     0     0    

Znížená známka zo správania 1 0,48%    13 5,65%    14 3,20% 

Vymeškané hodiny spolu 9 347 Ø 45,15 15 175 Ø 65,98 24 522 Ø 56,11 

z toho neospravedlnené   10 Ø 0,07  243 Ø  1,06   253 Ø 0,58 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) priemerný prospech  z jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 

 

2.- 4. ročník ZŠ 

 

Predmet 
Ročník 

2. 3. 4. 2.-4. 

Slovenský jazyk 1,69 2,23 2,4 2,11 

Prvouka     

Vlastiveda 1,4 2,02 2,19 1,87 

Matematika 1,47 2,09 2,25 1,94 

Prírodoveda 1,38 2,03 1,94 1,78 

5. – 9 . ročník ZŠ 

 

Predmet 
Ročník 

5. 6. 7. 8. 9. 5. – 9. 

Slovenský jazyka literatúra 2,53 2,55 2,82 2,48 2,80 2,63 

Anglický jazyk 2,06 2,67 2,65 2,6 2,44 2,48 

Dejepis 1,93 2,39 2,32 2,09 2,53 2,25 

Geografia, Zemepis 2,16 2,32 2,61 2,23 1,93 2,25 

Občianska výchova       

Matematika 2,23 2,71 2,92 2,50 2,74 2,62 

Fyzika  2,41 3,23 2,62 2,49 2,68 

Chémia   2,42 2,25 2,36 2,34 

Biológia, Prírodopis 1,71 2,25 2,52 2,00 1,62 2,02 

Technická výchova       

Výtvarná výchova       

Hudobná výchova       

Telesná výchova       

 

 

8. Monitor 2012 

 

 Ø počet bodov % úspešnosti 

ZŠ Slovensko Porovnanie ZŠ Slovensko Porovnanie 

Slovenský jazyk 16,49 16,88  65,95% 67,51%  

       Matematika 13,44 12,01  67,21% 60,07%  

 

Počet žiakov, ktorí dosiahli 100 % úspešnosť: v Slovenskom jazyku   0 

          v Matematike               0             

                                                                            v oboch predmetoch    0 

 

 

 



10. Učebné plány 

Variant učebného plánu v 1.-4 . ročníku: ISCED 1 

                                             

Variant učebného plánu v 5.-9. ročníku: ISCED 2 

                                       

 

11. Zamestnanci školy 

a)  počet všetkých zamestnancov školy:    45 

     z nich: pedagogickí zamestnanci: 33 

                nepedagogickí zamestnanci:    12 

a) skladba pedagogických zamestnancov 
 

 počet z nich 

s požadovanou 

kvalifikáciou 

% kvalifikovanosti 

učitelia nultého ročníka              1              1               100    

učitelia 1. - 4. ročníka             12             12              100 

učitelia 5. - 9. ročníka             17             17              100 

asistenti učiteľov     

učitelia špeciálnych tried    

vychovávatelia ŠKD             3              3              100 

S P O L U:            33            33              100 

b) počet pedagogických zamestnancov, ktorí si dopĺňajú kvalifikáciu  0 

 

 

ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

forma ďalšieho vzdelávania 
počet pedagogických zamestnancov, ktorí 

začali pokračujú ukončili 

Anglický jazyk 4  2 

    

Odborné vzdelávanie pedagógov v metod. 

orgánoch 

28 28  

Modernizácia vyučovacieho procesu 3  3 

Špecializačné vzdelávanie     

Adaptačné vzdelávanie 1  1 

    



1. Výkon štátnej správy riaditeľom školy 

 

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 písm. a) – j) a § 38 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 

druh vydaného rozhodnutia                                                                               počet 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Preradenie do ŠZŠ                                                   1 

Prijatie do 1. roč.                                                     64 

Odklad povinnej školskej dochádzky                       3 

Individuálne vzdelávanie                                          1 

Rozhodnutie vykonať komisionálne skúšky             2 

  

 

1. Aktivity a prezentácia školy 

a) vzdelávacie poukazy: 

- počet vydaných VP:   435 

- počet prijatých VP:    385 

b) kultúrne poukazy – počet vydaných KP:  435 

  

c) záujmové krúžky - v tomto školskom roku žiaci mali možnosť pracovať v týchto 

krúžkoch: 

 
1. - 4. ročník 

Por. č. Názov krúžku Meno vedúceho krúžku 

1. Počítačový 1. - 2. ročník p.uč. Ferjančeková 

2. Počítačový 3. - 4. ročník p.uč. Slivková 

3. Počítačový 3.C, 4.C p.uč. Lazarová 

4. Čitateľsko – dramatický 3.C, 4.C  p.uč. Harajdová 

5. Čitateľský p.uč. Galušová 

6. Hry a zábava 3.C p.uč. Čarnogurská 

7. Športovo – turistický 1. - 2. ročník p.uč. Molnárová 

8. Pohybové hry 1. - 2. ročník p.uč. Pitoňáková 

9. Nebojme sa angličtiny p.uč. Dudinská 

10. Šikovníček p.uč. Antalová 

11. Športovo – turistický 3. - 4. ročník p.uč. Javoreková 

12. Výtvarno – aranžérsky p.uč. Javoreková 

13. Matematika nie tak vážne 3.B p.uč. Podhájecká 

 
 



 

 

5. - 9. ročník 

1. Loptové hry - basketbal p. uč. Šikorský 

2. Zumba p. uč. Antalová 

3. Turistický p. uč. Karabínová 

4. Volejbalový p. uč. Karabínová 

5. Varenie p. uč. Neuvirthová 

6. Geografický p. uč. Dubjelová 

7. Chémia p. uč. Hudáčová  

8. Enviromentálny p. uč. Hudáčová  

9. Krúžok SJL p. uč. Mendrošová  

10. Krúžok matematiky p. uč. Mekelová  

11. Športové hry p. uč. Mekelová  

12. Deti Márie sestrička Kropiľáková  

13. Správne kráčaj životom sestrička Kropiľáková  

14. Futbalový p.uč. Javorek  

 

 

Reprezentácia školy v týchto súťažiach:   

 

1.-4. ročník:     

 

 Školské kolo 

 

Hviezdoslavov Kubín 2.-4.ročník 

 

POÉZIA  : 

1.   Kukurová Sabína   4.A 

2.   Hurčala         Juraj   4.A 

3.   Steinerová  Emma   3.B 

        Ivanová Sabína  3.B    

 

PRÓZA : 

1.     Ondrušková  Ema   4.A 

2.     Janíková       Patrícia   4.A 

3.     Janík  Filip                 2.A  

4.     Porada   Šimon       3.A 

                Pálka        Filip                4.B   

 

Obvodné kolo  

 

Sabína Kukurová  4.A   

Ema Ondrušková 4.A              3. miesto 

 

 

 



 

Šaliansky Maťko 

 

Okresné kolo 

 

Šimon Porada 3.A 

Patrícia Janíková 4.A 

 

Kvíz ku Dňu ľudovej rozprávky – Mestská knižnica Svit 

 

Tímea Šimonová 4.A zúčastnených 6 žiakov 4.A 

 

Čitateľský maratón – Mestská knižnica Svit 

 

Žiaci 4.A,B 20  žiakov 

 

Matematická Pytagoriáda – 3.roč. 

 

Šimon Porada              3. A  1. miesto 

  

Matej Handzuš, Nora Krempaská    3. A, 3.B  2. miesto 

  

Simona Talarčíková (3.A), Júlia Spustová(3.A), Karin Váleková(3.B) 3. miesto  

 

Okresné kolo  

 

Šimon Porada neúspešný riešiteľ 

 

Matematická Pytagoriáda – 4. Ročník 

 

Juraj Hurčala 1. miesto 4.A   

Alex Mudrák 2. miesto 4.A   

Denisa Galušová 3. miesto 4.A   

 

Okresné kolo  

 

Alex Mudrák                      8. miesto úspešný riešiteľ 

 

Súťaž Všetkovedko ( organizátor EXAM testing spol. s. r. o.,) 

 

Šimon Porada  3. A  Všetkovedkov učeň 

Daniel Ryša 3. A  Všetkovedko  

Simona Talarčíková 3.  A  Všetkovedko 

 

Alex Mudrák 4. A  Všetkovedkov učeň         

Denisa Galušová  4. A  Všetkovedkov učeň              

Zuzana Hudáčová 4.A                                         Všetkovedkov učeň 

Lucia Furmanová 4. B  Všetkovedkov učeň        

    

   



Súťaž KLOKAN ( organizátor EXAM testing spol. s. r. o.,) 

 

Samuel Kubo 1. B                        100%  

Patrik Františka 1. A  100%   

Sarah Dračková 1.  B 91%  

Marko Jína 2. B 84,4%  

Martin Scholtz 2. C 78,9%   

Dominik Kurňava 2. A  73,3%  

 

 Šimon Porada 3. A  77,8%  

Marián Hudák 3. A  54,4% 

Viktória Kostyšáková 3.B 50%   

 

Alex Mudrák 4. A  76,7%   

Juraj Hurčala 4. A                         65,6%                

Dávid Gašparík 4. A  56,7%                 

 

Výtvarné súťaže  

 

Les ukrytý v knihe                       5 žiakov 

Osobnosti slovenskej vedy a techniky   6 žiakov 

Červené stužky                      2 žiaci 

Recyklohry                      3 žiaci 

Vesmír očami detí                      8 žiakov – Zuzana Hudáčová 4.A 1. miesto 

Deti maľujú vojakov  3 žiaci 

Práva dieťaťa 

Rómska paleta 

 

Anglická olympiáda 

 

Školské kolo – 4.ročník 

 

1.   Kmetoniová  Emma   4.A 

2.   Mervart  Jaroslav  4.A 

3.   Mudrák   Alex   4.A 

 

Obvodné kolo – 3. ročník 

 

Kostyšák Martin 3.B                     4.miesto 

  

Obvodné kolo – 4. ročník 

 

Alex Mudrák 4.A 2.miesto 

Jaroslav Mervart 4.A 3.miesto 

 

 

Plavecké preteky o majstra Svitu 

 

1.-2.roč. chlapci –  Filip Janík  2.A 1.miesto 

 Marko Jína 2.A 



 

3.-4.roč. dievčatá- Sabína Kukurová  4.A 1.miesto 

 Simona Talarčíková 3.A 2.miesto 

 Ema Ondrušková  4.A         3.miesto 

 chlapci-        Šimon Porada 3.A         3.miesto     

 

 

 

5.-9. ročník: 
 

   

Matematika:  
 

            

                                                     šk. kolo                                            okr. kolo             

Pytagoriáda:    5. roč.       Milan Mareček                             neúspešný riešiteľ  

                                    6. roč.       Erik Mendroš                                neúspešný riešiteľ  

                                    7. roč.        ---------------- 

                        8. roč.       Roman Fulla                                 neúspešný riešiteľ             

MO:   5.   roč.  Ján Mareček         úspešný riešiteľ 9. – 14. miesto 

 roč.  Erik Mendroš         neúspešný riešiteľ   

                        7.   roč.  ----------------- 

                        8.   roč.  Aneta Žugecová     neúspešný riešiteľ 

                        9.   roč.  Marta Alexajová    neúspešný riešiteľ 

           Klokan: tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 60   žiakov 2. stupňa,  

                            z toho najúpešnejší riešitelia:  

                                                    Školák 5:        Ján Mareček 

                                                    Benjamín 6:    Erik Mendroš 

                                                                            Matej Slivka 

                                                    Benjamín 8:    Aneta Žugecová 

                                                    Kadet 9:          Marta Alexajová 

                                                                            Michaela Jurčová 

 

              Súťaž EXPERT – zapojených   23 žiakov – Jozef Mareček   16. miesto - Slovensko 

                                                

 

              Súťaž Prírodovedný 5-boj – 4-členné družstvo 

              

               Cvičné testovanie žiakov 9. ročníkov – 8. 11. 2012 

 

             Súťaž   Vševedko -  5. ročník – najúspešnejší riešitelia – Ondrej Alexaj   - 5.A 

                                                                                                         Milan Mareček - 5. 

 

          Testovanie žiakov 9. ročníka: 

 

         počet všetkých testovaných žiakov: 43 

         priemerný počet bodov školy: 13,44 

         priemerná percentuálna úspešnosť školy: 67,21% 

         percentil školy: 75,12 

         priemerná známka žiakov školy: 2,74 

         priemerný počet bodov v rámci SR: 12,01 



         priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 60,07 % 

         rozdiel priem. úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 7,14%  

 

 

               

    Fyzika: 

 

            Súťaž Delta - dve trojčlenné družstvá  - 6. miesto –  Marta Alexajová, Tomáš Ludvik,   

                                                                                                Mária Petruščáková 

                                                                           14. miesto -  Adam Nahalka, Dalibor Králik,  

                                                                                                Marko Jackovič 

 

    Biológia:   

 

            Biologická olympiáda  -    9. ročník Tomáš Krempaský   2. miesto okresné kolo,  

                                                                                                          4. miesto  krajské kolo 

 7. ročník Rudolf Škovira – okresné kolo 6. miesto 

 7. ročník Zuzana Zimová – okresné kolo 4.-5. miesto  

                                                         

 

Informatika : 
     

            - program Skicár v rámci projektu Comenius 

 

Akcie: 

 

Matematika: 

- projekty a výstavky na magnetickej tabuli - medziposchodie 

- projekty IKT- power-point 

- výstavka modelov telies 

- tvorivá matematika – Sudoku, krížovky, osemsmerovky 

 

Biológia:   

- Starý Smokovec – 12.10.2012 – prednáška a beseda  o prevencii pred 

                                 karcinómom, rakovinou, o výžive, životnom štýle, o využívaní voľného  

                                 času, škodlivosti fajčenia a o požívaní nedovolených podporných látok 

                                 9. ročník  

- exkurzia  - Tatranská Lomnica – TANAP  5. ročník 

- prevencia drogových závislostí – škola je zapojená do projektu 

                                 Červené stužky . Kampaň vyvrcholila 1.12.2012, v škole  sa vykonali   

                                 aktivity – nosenie červených stužiek, výstava žiackych prác s danou  

                                 tematikou, relácia v školskom rozhlase na tému AIDS 

- projekty – vystavené vo vitrínach  na chodbe  

- prezentácie Power-point 

- praktické cvičenia  

- 8.A.,B. – projekt v spolupráci s PPPaP – „Rozvoj osobnosti“ PROŠ 

- Záchranná služba – ukážky práce  – máj - 7. ročník  

- „Čas dospievania“ – beseda - 6.roč. dievčatá – Hygiena Poprad 

- Spolupráca s firmou Johnson 

- rodinný rozpočet 



Fyzika: 

- projekty a výstavky na magnetickej tabuli a vo fyzikálnej učebni 

- IKT – projekty - power-point 

- beseda „ Svetový kozmický deň“  –  Michal Vojsovič  9. ročník 5.10.1012 

- beseda o vesmíre – Poprad  - s Michalom Vojsovičom  „Expedícia Mars 2013“ 8.a 9. ročník 

- využívanie interaktívnej tabule 

 

Chémia:   

- projekty a výstavky v chemickej učebni 

- využívanie interaktívnej tabule 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Hviezdoslavov Kubín –  

                                  próza    škol. kolo :  1.m. Kristína Očvárová 5.B – postup na obvod 

                                                                            Viktória Kromková 5.B 

                                                                    2.m. Ľudmila Harajdová 7.A 

                                                                            Erik Mendroš 6.B  

                                                                    3.m. Sára Jackovičová 7.A                                                                                                        

                                    poézia:                     2.m. Karolína Steinerová 6.A 

                                                                     3.m. Daniela Marušincová 6.B 

 

                                    próza šk.kolo           1.m. Mária Petruščáková 8.A – postup na obvod 

                                                                     2.m. Zuzana Rusnáková 8.A 

                                                                     2.m. Miroslava Kozáková 9.A 

                                                                     3.m. Aneta Žugecová 8.B 

 

                                    poézia :                    1.m. Eduard Meriač  9.A – postup na obvod 

                                                                     2.m. Tomáš Krempaský 9.A 

                                                                     3.m. Júlia Lešková 9.B 

 

Komenský a my                 Anna Geročová 7.A 

                                           Martina Martonová 7.B                   

Cena Andreja Chudobu :   Anna Geročová 7.A 

                                           Andrea Dlugošová 8.B 

                                           Nikola Lásková 8.B 

                                           Natália Lištiaková 6.A 

                                           Rudolf Škovira 7.B 

 

Olympiáda slovenského jazyka :  Marta Alexajová 9.B – postup na obvod 

 

Šaliansky Maťko :                        Eunika Blažová   6.C  - účasť 

 

- aktualizácia  násteniek SJL na 1. poschodí  

 

 

 

 



Nemecký jazyk 

 

Prednes poézie a prózy – okresné kolo    próza : 3.m.  Sára Jackovičová 7.A 

                                                                  poézia : 2.m Karin Buňová 7.A 

                                                                  próza : 2.m.  Mária Petruščáková 8.A    

 

Anglický jazyk 

 

OAJ – okresné kolo :                                          Anna Geročová 7.A 

                                                                            Mária Petruščáková 8.A 

 

OAJ – CVČ Svit – 3. – 5. ročník     3.r. – 3.m.-  Martin Kostyšák 

                                                         4.r. – 2.m. – Alex Mudrák  

                                                         5.r. – 1.m. – Samuel Varga  

 

- aktualizácia násteniek a vitrínok CJ  

 

 

- Comenius  

 Škola sa zapojila do projektu Comenius. Naša vyučujúca p. Silvia Karabínová je 

koordinátorkou tohto projektu a spolupracujeme so školami v Belgicku, Francúzsku, 

Španielsku,  Poľsku, Rumunsku. Úvodné stretnutie bolo v našej škole. Privítali sme 17 

učiteľov a 16 detí. Žiaci boli ubytovaní v rodinách. Témou projektu je „Príroda je 

koreňom európskeho porozumenia“. Obsahom stretnutí boli tvorivé dielne v jednotlivých 

triedach našej školy od 1.-9. ročník, prehliadka mesta a školy, návšteva Slovenského raja 

– Kláštoriska. Aj počasie doprialo spríjemniť pobyt v Tatrách v hoteli na Popradskom 

plese. Spoločne sme navštívili Symbolický cintorín. Tí zdatnejší absolvovali výstup n 

a Kôprov štít. Menej zdatní absolvovali cestu na Štrbské pleso. Každý deň bol zakončený 

pracovným mítingom, kde sa zhodnotili činnosti za jednotlivé dni a na poslednom sa 

dohodol  obsah a ďalších termíny stretnutí. Anglický jazyk si otestovali všetci naši žiaci, 

ale aj rodičia, u ktorých detí partnerských škôl bývali. Zaviedla sa tradícia, že na každej 

partnerskej škole účastníci projektu zasadia „ Strom priateľstva“. U nás to bola borovica. 

  

 

 

Telesná výchova 

 

Zorganizovali sme : 

Obvodové kolá vo futbale : 

- Mladších žiakov – 2. miesto získali naši žiaci 

- Starších žiakov   - 1.miesto 

Okresné kolo vo futbale najmladších žiakov – 4. miesto 

- VII. Ročník futbalového turnaja detí – sa zúčastnili hráči z Českej Třebovej, Popradu 

a Svitu. Naši žiaci získali 2.miesto. 

Zúčastnili sme sa : 

- Okresného kola vo futbale starších žiakov – 3.miesto 

- Okresného kola vo futbale starších žiačok – 4. miesto 

- Okresného kola v atletike chlapcov a dievčat :  



Chlapci – 1.miesto – skok do výšky Adam Soják 9.A 

Dievčatá – 1.miesto – skok do výšky  Stanislava  Mlynarčíková 9.A 

- Okresného kola v basketbale chlapcov – 3. miesto 

- Okresného kola v basketbale dievčat – 3. miesto 

- Obvodného kola vo florbale – 2. miesto 

- Volejbalového turnaja „Májové smeče“ naše dievčatá – 2. miesto 

- Stolnotenisového turnaja – 2. Miesto  

- Plaveckej štafety 

- Krajského kola v atletike sa zúčastnili 2 žiaci : Adam Soják a Stanislava 

Mlynarčíková, ktorá obsadila – 2. miesto v skoku do výšky 

- Zúčastnili sa súťaže železný chlapec, železné dievča 

- Žiaci druhých ročníkov absolvovali základný plavecký výcvik 

- Žiaci šiestych ročníkov absolvovali zdokonaľovací plavecký výcvik 

- Žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali základný lyžiarsky výcvik 

- Žiaci 7. ročníka absolvovali zdokonaľovací lyžiarsky výcvik 

 

Výtvarná výchova 

 

- Bola uskutočnená jesenná, zimná a jarná výzdoba školy 

- Pravidelná obmena výtvarných prác v triedach a na spojovacej chodbe 

- Výstavka a vyhodnotenie súťaže o najlepšie logo vo vestibule 

- Prezentácia výtvarných prác v Kultúrnom dome pri príležitosti našej akadémie 

- Výmena obrazov na hornej chodbe / bude ešte pokračovať/ 

Zapojili sme sa do týchto súťaží: 

1. Lesné požiare : žiaci           5.B – Natália Očvárová a Tomáš Jackovič  

                                            6.C – Matej Slivka 

      2. Komenský a my – téma „STROM“ : 

                                                               žiaci  8.A – Samuel  Fecko,   

                                                                                  Katarína Kuchcíková a Viktória Kováčová                                                                                                        

       

  3. Deti maľujú vojakov : žiaci      6.B – Erik  Mendroš, Dávid Klačan 

                                                        5.A – Ondrej Alexaj 

  4. Farebný svet : žiaci                   6.A – Natália Lištiaková a Jana Melušová 

  5. Rómska paleta s témou „Cirkus“ ešte prebieha 

 

 

Hudobná výchova 

 

- Zapojili sme sa do súťaže „ ZLATÝ  SLÁVIK“, kde žiačka z 5.B Viktória Kromková 

získala 2. miesto 

 

Technická výchova a Svet práce 

 

- Úprava interiéru školy, starostlivosť o kvety v budove školy 



- Separácia odpadu 

- Úprava a starostlivosť o exteriér školy 

- Jesenné hrabanie lístia 

- Jarné hrabanie lístia  

 

Dejepis: 
 

- realizácia školského kola 5. ročníka Dejepisnej olympiády                                                 

- účasť na okresnom kole 5. ročníka Dejepisnej olympiády (Jozef Mareček 9.B– 1. miesto,  

  Eduard Meriač 9.A – 2. miesto, Ivan Hučko  7.A– 4. miesto) 

- účasť na krajskom kole 5. ročníka Dejepisnej olympiády (Jozef Mareček 9.B – 7. miesto – 

  úspešný riešiteľ) 

- celoslovenská súťaž Expert, odbor dejepis – Jozef  Mareček 9.B – 14. miesto , Eduard                     

   Meriač 9.A - 22.miesto 

- 9. ročník – realizácia školského kola a účasť na medziokresnom kole 6. ročníka súťaže    

   „Medzníky II. svetovej vojny“- naše družstvo obsadilo 1. miesto 

- 7. ročník – exkurzia do Kežmarku – prehliadka Kežmarského hradu, Evanjelického kostola,   

   Evanjelického artikulárneho kostola 

- 9. ročník – beseda s členmi Klubu vojenskej histórie vo Svite 

- 9. ročník – dejepisná exkurzia – vyhladzovací tábor Osvienčim 

- príprava projektov 

- úprava dejepisnej vitríny a magnetickej tabule  

 

 

Geografia: 

 

všetky ročníky: 

-realizácia školského kola Geografickej olympiády 

-účasť v okresnom kole Geografickej olympiády – Anna Geročová – úspešná riešiteľka 

-zemepisné vychádzky  

-zemepisné cvičenia a pozorovania 

- príprava prezentácií v Power point-e  a ich prezentácia žiakmi s použitím dataprojektoru 

 

 

Občianska náuka: 

 

-9.A – dobrovoľnícka práca pre Slovenský výbor UNICEF – december 2012 – predaj 

vianočných pohľadníc, máj 2013 – predaj modrých gombíkov – na účet UNICEF sme 

odviedli v tomto šk. roku 363eur 

-práca s tlačou, literatúrou, využívanie IKT a videofilmov 

 

 

Etická výchova: 

 

-5. a 6. ročník – vychádzka na CHKO Baba Svit 

-5. – 8. ročník – beseda s pracovníčkou TANAPu (odpad, život medveďov, správa TANAPu) 

-premietanie DVD (drogy, pomoc slabším a chorým) 

 

 



Za vzornú reprezentáciu školy a mesta boli ďakovným listom primátora mesta Svit 

ocenení žiaci Albína Ukaová 9.B, Stanislava Mlynarčíková 9.A, Vanesa Ďorďová 9.A, Tímea 

Javoreková  9.B a Jozef Mareček 9.B. Každoročne škola vyhlasuje najúspešnejšieho žiaka za 

školský rok a za tento školský rok bol vyhlásený žiak Jozef Mareček 9.B trieda, ktorý školu 

reprezentoval v olympiádach: matematická olympiáda, dejepisná olympiáda, EXPERT, 

medzníky 2.svetovej vojny.  

 

 

Práca žiakov v ŠKD 

 

              

Výchovno-vzdelávacie ciele: 

-   výchovnými metódami odbúravať strach z nového prostredia a povinností 

-   vytvoriť priateľské prostredie pre začlenenie nových členov do kolektívu 

-   rešpektovať osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy 

-   vhodným príkladom rozvíjať a budovať prosociálne správanie 

-   využitím didaktických hier s rôznym zameraním rozvíjať zručnosti a vedomosti detí 

-   viesť deti k zodpovednosti a čestnosti 

-   pravidelnosť a systematická príprava na vyučovanie 

- zdokonaľovať písomný a ústny prejav detí 

 

V spoločenskovednej záujmovej oblasti sa snažili deťom vštepovať základy disciplíny, 

formovali v deťoch národné povedomie. Zameriavali sa na zdravotnú prípravu, protipožiarnu 

ochranu, environmentálnu výchovu. Výchovne využívali rôzne odborné časopisy, detské 

encyklopédie, psychosociálne hry, návštevy mestskej knižnice, spoluprácu so ZUŠ, CVČ 

SZUŠ Fantázia. 

V prírodovedno-environmentálnej záujmovej oblasti viedli deti k ochrane a tvorbe 

životného prostredia. Deti získavali vedomosti a zručnosti v priamom kontakte s prírodou. 

Pravidelne ošetrovali kvety v triedach, na chodbách, zbierali a triedili odpadky na školskom 

dvore. Využívali sa aj úlohy z projektu Škola podporujúca zdravie, Comenius. Prínosom boli 

rôzne Ekohry a hry v prírode. Veľa hier sa uskutočnilo počas pobytu detí v škole prírody na 

Orave. 

V esteticko-výchovnej záujmovej oblasti učili deti kultivovane sa vyjadrovať, 

vystupovať na verejnosti a reprezentovať školu. Deti sa snažili vnímať a prežívať krásu okolo 

seba. Vychovávateľky spolupracovali s mestskou knižnicou, deti boli zapájané do literárnych 

a výtvarných súťaží každý mesiac. Pravidelne prispievali svojimi prácami do časopisu 



Adamko. Dosahovali pekné výsledky priebežne počas celého šk. roka. Priebežne sa venovali 

dramatizácii a vystupovali v Kultúrnom dome, Dome dôchodcov. 

V pracovno-technickej záujmovej oblasti rozvíjali tvorivosť detí, formovali základné 

pracovné zručnosti, návyky a schopnosti, sebahodnotenie. Deti pochopili význam techniky 

ako zložky ľudskej kultúry. Svojimi prácami prispievali k celkovej výzdobe školy a tried. 

Ich výrobky reprezentovali našu školu aj v zahraničí- projekt Comenius. 

V športovo – telovýchovnej záujmovej oblasti a rekreačnej činnosti pozitívne vplývali na 

rozvoj duševného a fyzického zdravia, rozvíjali všestrannú pohybovú aktivitu, obratnosť, 

odvahu a kompletné pohybové zručnosti. Do plánu bola zahrnutá aj dopravná výchova. Deti 

boli oboznámené so základmi cestnej premávky, boli oboznámení s bezpečnosťou. Pričom 

sme využívali detské dopravné ihrisko školy.  

 Efektívne sa snažili využívať čas na pobyt určený vonku. Deti si uvedomujú základné 

princípy zdravého životného štýlu. 

Vzdelávacia oblasť- zvýšená pozornosť sa venovala úrovni a technike čítania, čítania s 

porozumením, k cieľavedomej práci s knihou. Výchovne sa využívali knihy: Zvieratá v lese, 

Z poľovníckej kapsy, Ezopove báje, Kniha hádaniek, Danka a Janka, Hastrošovci, Rozprávky 

o ježibabách a čarodejniciach, rôzne encyklopédie, časopis Adamko, Fifík, Maxík a iné. 

Hravá forma PNV bola spestrená množstvom didaktických hier. Deti sú vedené k 

samostatnosti pri písaní domácich úloh, vychovávateľky často využívajú individuálny prístup.  

Vychovávateľky riešia výchovné problémy v spolupráci s triednymi učiteľkami a 

rodičmi, prípadne vedením školy. Prínosom sú rozhovory s deťmi napríklad na tému: 

Dokážem pomôcť priateľovi v núdzi, Už nikdy nuda, Urob niečo proti násiliu, Ako sa 

správam v školskej jedálni, Každý je iný, Čo by som na sebe zmenil a podobne.  

 

Z celoklubových akcií boli vydarené: 

Pyžamová párty 

Noc Andersena 

Helloween  

MDD- facepainting 

Vianočná besiedka 

Výtvarná súťaž- Z rozprávky do rozprávky 

Veľkonočné vinšovačky 

Spevácka súťaž- Superstar, Slávici z lavice 



Zábavno - športové popoludnie 

Vianočná besiedka  

Tanečná súťaž Just dance 

Zdravá výživa  

Bezpečne na ceste do školy  

Sánkovačka a sačkovačka 

Snehuliáda 

V zdravom tele zdravý duch 

Valentín- Srdiečkovo 

Svetový deň Zeme  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

V spolupráci s MZ I. stupňa boli deti zapojené do týchto akcií:  

Darčeky k Zápisu do 1. roč. 

Comenius 

Vianočná burza 

Škola v prírode Orava 

Futbalové turnaje 

 

Deti ŠKD zabezpečujú celoročnú výzdobu priestorov ŠKD, nástenky, okná, kútik vo 

vestibule.  

Na súvislej pedagogickej praxi bola u vych. Kostyšákovej Veronika Stanová 

z Prešovskej univerzity v Prešove. 

Záverom chceme poďakovať za spoluprácu s vedením školy, dobrú spoluprácu s rodičmi 

a triednymi učiteľkami. Ďakujeme aj Rade školy za finančný príspevok, vďaka ktorému 

sme mohli skvalitniť výchovno- vzdelávaciu činnosť v ŠKD a priestory celého ŠKD. 
     

 

 

 

 Iné aktivity 

 

-Škola v prírode 1.-4.roč. 

-Príprava ovocných mís 

-Deň plný vitamínov 

-Príprava bylinných čajov 

-Ovocný karneval 

-Deň zdravia 

-Deň Zeme 

-Svetový deň mlieka a iné 

-Plavecký výcvik – 2. ročník 



-Lyžiarsky výcvik – základný – 3.-4.,7. r. 

- besedy so železničnou a štátnou políciou 

- besedy so psychológom 

-prvá pomoc s RZP 

-beseda s pracovníčkou TANAPu 

-návšteva výchovno-vzdelávacích     divadelných predstavení 

-besedy s pracovníkmi CPPPaP 

- Sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu prebieha na hodinách biológie 

- beseda s p. Čolákovou zo Št. zdrav. ústavu  

-  spolupráca s firmou Johnson             

- Čas premien – 6. roč. – Hygiena Poprad          

- Záchranná služba – ukážky práce  – 7. roč., 8.a 9. roč.  

- „Čas dospievania“ – 6.roč. dievčatá – hygiena Poprad        

-  botanická záhrada Košice – 8.roč. 

 

 

 
Prevencia závislostí 

 

Práca s knihou „Nenič svoje múdre telo“ – 1.-4. ročník 

Práca s publikáciou „Ako poznám sám seba“ – 5.-9. ročník 

Propagácia zdravého spôsobu života na témy: 

a)Miluj život nie drogy, história drog 

b)Európsky týždeň boja proti drogám 

c)Svetový deň zdravia 

d)Svetový deň bez tabaku 

e)Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti a nedovolenému obchodovani                                                                                             

g) Prezentácia školy na verejnosti 

  Akadémia ku Dňu matiek 

  Dni otvorených dverí 

  Športové a vedomostné súťaže v rámci mesta a okresu, 

    

 

 

 

 

 

 

 

14. Zapojenosť školy do projektov 

 

Rozvoj informatizácie regionálneho školstva  (INFOVEK)  

Zdravie v školách 

UNICEF – škola priateľská k deťom 

Otvorená škola – oblasť výpočtovej techniky 

COMENIUS – projekty Partnerstvá škôl 

Jeden svet na školách 

Červené stužky 

 



15. Spolupráca a vzájomné vzťahy školy: 

     

     Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca školy so širokou verejnosťou. Rodičia využívajú 

stretnutia s členmi pedagogického zboru nielen na celoškolských a triednych rodičovských 

združeniach, ale ja športových, kultúrnych podujatiach organizovaných školou. Už tradične 

organizujeme: Detské karnevaly v ŠKD, spoločné cvičenia rodičov a detí, športové podujatia 

rodičia – učitelia, volejbalové turnaje rodičov a učiteľov. 

     Aj v tomto školskom roku je spolupráca rodičov a  výchovnej poradkyne na veľmi dobrej 

úrovni, najmä v oblasti poskytovania služieb v profesijnej orientácii žiakov. V tejto oblasti sa 

využíva elektronická pošta. Všetky potrebné informácie sa rodičia dozvedajú včas.  

     Veľmi dobrá je spolupráca s CPPPaP Poprad. Škola využíva pomoc psychológa 

a špeciálneho pedagóga, ktoré poskytuje služby rodičom aj žiakom priamo v škole. Systém 

starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami je veľmi dobrý. Pomoc psychológa využívajú 

triedni učitelia na triednických hodinách a vyučujúci na vyučovacích hodinách pri témach 

„Prevencia drogových závislostí, Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. Pri týchto témach 

nám veľmi pomohla spolupráca so Štátnym zdravotným ústavom v Poprade. 

     V škole funguje systém prevencie problémových javov a to vďaka spolupráci s mestskou 

políciou. Počas školského roka  sa žiaci zúčastňujú prednášok a spoločných podujatí, ktoré 

organizuje MsP. Históriu slovenského národa a kultúrne bohatstvo regiónu naši žiaci lepšie 

spoznávajú prostredníctvom návštev múzeí v Poprade, Kežmarku, Osvienčime, Košiciach. 

Škola spolupracuje aj s Mestskou organizáciou SZPB a Klubom Absolventov Baťovej školy 

práce. 

     Na dobrej úrovni je spolupráca školského klubu s CVČ, najmä v záujmovej činnosti. Už 

tradične sa organizujú plavecké preteky, hry so stavebnicami, veľké karnevaly, šach, výtvarné 

súťaže, skupinové spoločenské hry, podujatia v čase jarných prázdnin, olympiáda anglického 

jazyka. 

          V spolupráci s Mestskou knižnicou vo Svite sme zorganizovali tieto akcie: 

- výstavky a besedy v rámci Mesiaca knihy  

- exkurzia k Medzinárodnému dňu školských knižníc pre 9. ročník 

- ročníky 1.-4.-beseda so spisovateľkou 

Organizujeme výmenné pobyty žiakov a učiteľov Svit – Česká Třebová 

Športové podujatia s medzinárodnou účasťou –  Česká Třebová – pri príležitosti Dní mesta 

   Naši žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú Akadémiu ku Dňu matiek.  

V ŠKD sa žiaci taktiež pripravujú na vianočné vystúpenie v Ústave opatrovateľských služieb 

v Batizovciach a vo Svite aj s odovzdávaním darčekov vyhotovených našimi žiakmi 

v tvorivých dielňach. Veľkú odozvu a záujem zo strany rodičov je o Deň otvorených dverí 

spojený s burzou hračiek, výťažok je venovaný nášmu žiakovi Samkovi Salajovi, ktorý už 

tretí školský rok leží v bdelej kóme. 

    V spolupráci s MŠ Svit a MŠ Mengusovce sa zrealizovali otvorené hodiny pre škôlkarov, 

 športové podujatia ale aj ukážky poskytovania prvej pomoci za účasti Rýchlej záchrannej 

služby.  

 

 Na mnohých podujatiach sa zúčastňujú aj zástupcovia nášho mesta a ako zriaďovateľ sú 

garantom, najmä športových a kultúrnych činností.  

 

 

 

 

 

 



    17. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

     Priestorové podmienky školy sú vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávacieho programu 

veľmi dobré. Vyučovanie prebieha v dvoch budovách. V hlavnej budove školy sa vyučuje v 

triedach klasických, ktoré kapacitne a hygienicky vyhovujú počtu žiakov, ďalej sú to: 1 trieda 

na vyučovanie chémie. Odborné učebne – 1 učebňa fyziky, 3 odborné učebne IKT s počtom 

50 počítačov s pripojením na internet a dataprojektormi. Rekonštrukciou prešla telocvičňa 

z dôvodu havárie vody. Vymenila sa podlaha, kryty na radiátory, vstupné dvere, dvere do 

kabinetu a náraďovne, nainštalovali sa 2 posuvné basketbalové koše, viacúčelové volejbalové 

stĺpy. V suteréne školy sme vybudovali gymnastickú telocvičňu. Dokúpil sa školský nábytok. 

Kompletnou rekonštrukciou prešla učebňa fyziky, ďalšie 2 triedy sa vybavili dataprojektormi 

a keramickými tabuľami. V ŠKD za pomoci rodičovskej rady sa vymaľovali triedy, zakúpil sa 

nový nábytok a koberce.  

Školská kuchynka slúži na vyučovanie voliteľných predmetov, realizáciu krúžkov. 

Školské dielne sú umiestnené v prístavbe školy, 1 kovodielňa, 1 drevodielňa, náraďovňa.         

Telocvičňa s náraďovňou a dvomi kabinetmi kapacitne vyhovujú počtu žiakov 

      

 

 

 

  

18. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
 

Rozbor hospodárenia za rok 2012 
       

       

I. Úvod       

            

     Školu k 31.12.2012 navštevovalo 435 žiakov, ktorí boli zadelení do 24 tried. 
 V škole pracovalo v prepoč.počte  29,2 pedagog.zamestnancov a 6,2 nepedagog.                                                          

 zamestnancov.  
          Školský klub navštevovalo 101 detí. V troch oddeleniach pracovalo v prepoč.počte 

2,7 vychovávateľov. 
          V školskej jedálni sa stravovalo  346, z toho 305 žiakov a 41 dospelých. 

 V školskej  jedálni pracovalo v pepoč.počte 5,1 zamestnancov. 
  

       II. Príjmy 
      

            Príjmy za rok 2012 boli naplnené vo výške 21 397,94 €  (142,65 %)  
   

      Príjmy z prenájmu  
 

1 534,26 € 
   Príjmy za vodu a teplo 

 
413,15 € 

   Poplatky za ŠKD    
 

2 989,76 € 
   Poplatky za stravné – 

réžia 
 

8 147,23 € 
   Úroky z   

 
47,57 € 

   



účtov   

Z dobropisov 
  

5 042,12 € 
   Vátky z minulých rokov 

 
596,84 € 

   Dar 
  

370,00 € 
   Grant - Comenius (projekt EÚ) 2 257,01 € 
   

   
21 397,94 € 

   

            Príjmy vo výške  18 377,29  € boli použité na: 
   

       Oodvody  ZŠ                         267,90 € 
   Cestovné 

  

28,87 € 
   Energie                                                10 764,32 € 
   Telefón 

  

44,03 € 
   Interiérové vybavenie 

 

645,16 € 
   Údržba budov                                     4 000,00 € 
   Cestovné (dar) 

 

70,00 € 
   Poštovné (dar) 

 
22,60 € 

   Prepravné žiakov (dar) 
 

250,00 € 
   Všeobecný materiál (dar) 

 
27,40 € 

   Projekt Comenius   2 257,01 € 
   

   
18 377,29 € 

   

            Príjmy nad rámec schváleného rozpočtu vo výške 3 020,65 € boli odvedené  
 zriaďovateľovi v mesiaci december  2012 (2 973,60 €) a v mesiaci január 2013 
 (47,05 €). 

      

       III. Výdavky 
     

          Mzdy a odvody   
         Finančné prostriedky na mzdy a odvody boli vyčerpané v celkovej výške 

 531 975,90 €: 

     

       Prenesené kompetencie: 

     Základná škola :   

 
mzdy odvody 

  

  z toho   rozpočet  
454 300,00 

€ 333 028,04 € 

121 271,96 

€ 

                vzdel.poukazy 10 788,00 € 7 878,00 € 2 910,00 € 

  

              príjmy 267,90 € 

 

267,90 € 

(prepl.na 

soc.poist.) 

Originálne kompetencie:      

     Školský klub detí :   30 026,00 € 22 056,11 € 7 969,89 € 

  Školská jedáleň :   36 594,00 € 26 729,37 € 9 864,63 € 

  

                                             
531 975,90 

€ 389 691,52 € 

142 284,38 

€ 

  



       Tovary a služby 

          Finančné prostriedky na tovary a služby boli vyčerpané v celkovej výške   

 156 956,83 € 

      

       Prenesené kompetencie :        Základná škola 

   

    

  

  

rozpočet                 

104 473,00 

€ 

    príjmy                        5 310,00 € 

    kultúrne podujatia      1 000,00 € 

    dary 

 

370,00 € 

    projekt Comenius 2 257,01 € 

    

  

113 410,01 

€ 

    

       z toho   tepelná energia             35 392,21 € (z toho 1 219,48 € z príjmov) 32,24% 

             el.energia                                                                6 490,95 € 

                voda                                         3 199,69 € 

                energie              45 082,85 € 41,07% 

   

       interiér.vybavenie                           17 326,26 € (nábytok) 

   cestovné  

 

56,97 € (z toho 28,87 € z príjmov) 

  výpočtová technika 717,00 € 

    prevádzkové stroje 1 319,00 € 

    knihy, časopisy 1 033,99 € 

    všeob.materiál 3 274,23 € 

    softvér a licencie 399,00 € 

    školenie 

 

182,00 € 

    pošt.služby+telefón 1 310,11 € (z toho 44,30 € z príjmov ) 

  pracovné odevy 189,30 € 

    údržba výpočt.techniky 218,10 € 

    údržba strojov 110,00 € 

    údržba 

budov 

 

12 841,64 € (z toho 4 000 € z príjmov) 

  údržba softvéru                                   159,34 € 

    všobecné služby 2 687,92 € 

    dane    

 

940,00 € (odpad) 

   nájom pošt.prieč.      50,40 € 

    stravovanie  

 

5 420,31 € 

    poistenie                                               826,08 € 

    odmeny na zákl.dohôd    6 982,10 € 

    tvorba SF  

 

3 585,74 € 

    popl.banke   

 

1 303,13 € (popl.banke + ZPS) 

  



nemocenské    249,91 € 

    kultúrne podujatia 999,54 € 

    dary 

 

370,00 € (preprava žiakov, poštovné) 

  projekt Comenius 2 257,01 € (notebook, letenky) 

                                                              64 809,08 € 

    

            Nevyčerpaná dotácia zo ŠRv celkovej výške 3 500 € bola vrátená späť  

 zriaďovateľovi v mesiaci december 2012 a bude použitá do 

31.3.2013. 

  Nevyčerpaná dotácia obce bola vrátená zriaďovateľovi v mesiaci január 2013 

 v celkovej výške 18,08 € (nespotreboavné príjmy vo výške 17,62 € a 0,46 € dotácia  

na kuktúrne podujatia. 

     

       

  

rozpočet čerpanie 

   vzdel.poukazy 81,20 € 81,20 € (dohody,vš.materiál) 

 školské potreby   1 992,00 € 1 992,00 € (pre žiakov v HN) 

 dopravné     

 

14 799,40 € 12 677,04 € (pre dochádzajúcich žiakov) 

dopravné za rok 2011 2 265,66 € 2 265,66 € 

   

sociál.znev.prostr. 6 233,00 € 6 233,00 € 

(inter.vybavenie, 

všeob.materiál) 

odchodné 

 

1 657,00 € 1 657,00 € 

   

  

27 028,26 € 24 905,90 € 
   

            Nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné boli v mesiaci december 

2012  

 vrátené späť zriaďovateľovi v celkovej výške 2 122,36 € a budú vyplatené do 31.3.2013. 

       

       Originálne kompetencie:  Školský klub detí 

   rozpočet          1 751,00 € 

    príjmy   2 790,00 € 

    

  
4 541,00 € 

    

       z toho tepelná energia 2 144,84 € (z príjmov) 47,23% 

  elektircká energia 49,05 € 

    voda    233,75 € 

    energie 

 

2 427,64 € 53,46% 
   

       

                 

      interiér.vybavenie 741,00 € (z toho 645,16 € z príjmov) 

  prevádzkové stroje 35,00 € 

    všeob.materiál 438,34 € 

    údržba výpočtovej 

techniky 86,50 € 

    



stravovanie 

 

587,11 € 

    tvorba SF    225,41 € 

    

  

2 113,36 € 

    

       Originálne kompetencie: Školská jedáleň 

   rozpočet           10 218,00 € 

    príjmy 

 
7 400,00 € 

    

  
17 618,00 € 

    

       z toho tepel.energia 4 534,02 € (z toho 3900 € z príjmov) 22,61% 

 el.energia 

 

6 492,00 € (z toho 3500 € z príjmov) 

  voda   1 395,04 € 

    energie 

 

12 421,06 € 70,50% 

   

       všeob.maetiá

l 

 

1 207,42 € 

    pracovné odevy 228,57 € 

    telefón 

 

120,00 € 

    údržba zariadení 341,84 € 

    údržba softvéru 39,32 

    služby 

 

432,47 € 

    dane 

 

940,00 € (odpad) 

   popl.banke 

 

211,77 € 

    stravovanie 

 

1 385,02 € 

    tvorba SF   290,53 € 

    

  

5 196,94 € 

      

      IV. Záver    

           Finančné prostriedky pridelené na rok 2012 v celkovej výške 688 932,73 €  boli 

použité  

s maximálnou hospodárnosťou. 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Koncepčné zámery rozvoja školy a vyhodnotenie ich plnení 

   

Strategické plánovanie smeruje k rozvoju školy. Dlhodobé plánovanie vychádza z analýzy 

podmienok školy, potrieb regiónu a najmä požiadaviek širokej rodičovskej verejnosti. Hlavné 

úlohy sa rozpracúvajú do mesačných plánov, terminujú sa vedením školy, pravidelne sa 

vyhodnocujú. Prevádzka školy sa riadi organizačným poriadkom. Pracovný poriadok školy je 

akceptovateľný učiteľmi i žiakmi. Organizácia pracovných porád a ped. porád je z hľadiska 

frekvencie optimálna. 

Systém vnútornej kontroly školy je účinný. Výsledky kontroly na zasadnutiach analyzujú, 

prijaté opatrenia sa kontrolujú. Vnútorný informačný systém je prehľadný. Zabezpečuje ho 

výchovný poradca, triedni učitelia a vedenie školy. Prenos informácií je prehľadný, žiaci, 

učitelia a rodičia sa dôležité informácie dozvedajú včas. Dôverné informácie o žiakoch a 

zamestnancoch sú zabezpečené pred zneužitím. Zaviedlo sa používanie internetovej žiackej 

knižky. 

Sme základná škola, ktorá pripravuje žiakov pre všetky typy škôl, nie len so všeobecným 

zameraním ale aj odborným, preto kladieme dôraz na kvalitné vyučovanie všetkých 

predmetov. Súčasnosť si vyžaduje rozhľadených ľudí s aktívnou znalosťou dvoch cudzích 

jazykov a dobrou počítačovou gramotnosťou. Preto sme zvolili informatickú výchovu 

a vyučovanie cudzích jazykov v ŠkVP. Tiež sme pridali hodiny na posilnenie hlavných 

predmetov – matematika, slovenský jazyk. Nezabudli sme ani na náš región – regionálna 

výchova i bezpečnosť žiakov v dopravnej výchove. Na posilnenie zručností a komunikačných 

schopností využívame aj bohatú krúžkovú činnosť v jednotlivých ročníkoch. Dbáme o to, aby 

všetky získané vedomosti vedeli naši žiaci uplatniť v praxi a živote.  

.  

 

 

20. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

     Škole sa podarilo vytvoriť prostredie pre všetkých zamestnancov vhodné na realizáciu 

stanovených cieľov. Naši pedagogickí zamestnanci majú 100% kvalifikovanosť, naďalej sa 

zúčastňujú školení, ktoré pre nich pripravuje MC Prešov i fakulty s pedagogickým 

zameraním. 

 Všetci žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku sú úspešní na prijímacích skúškach 

 Úspešnosť žiakov vo vedomostných, športových, esteticko-výchovných súťažiach. 

 Úspešnosť školy v zapojení do projektov. 

 Vytvorený funkčný systém spolupráce so širokou rodičovskou verejnosťou, RŠ, MŠ, 

mestským úradom i obecnými úradmi.  

 Znížil sa počet neospravedlnených hodín u žiakov 

 Vytvorili sme školu rodinného typu 

 

 

 

 

21. Oblasti, v ktorých pretrvávajú problémy a nedostatky 

 

 Menší záujem niektorých žiakov a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia o 

domácu prípravu na vyučovanie a vyučovací proces. 

 

 

 



22. Návrh opatrení na zlepšenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

 Zintenzívniť spoluprácu s odborom soc. vecí a rodiny, najmä s rodičmi detí   zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

 Pravidelne riešiť nedostatky v spolupráci so zástupcami obcí, mesta a triednymi učiteľmi 

i políciou. 

 

 

 

 

 

Záverečná správa bola prerokovaná pedagogickou radou dňa 27.6.2013. 

 

 

 

Záverečná správa bola prerokovaná radou školy dňa 14.10.2013. 

 

 

riaditeľ školy: Mgr. Anna Coganová 

 
 

predseda RŠ: PaedDr. Tatiana Dubjelová                 
 

 


