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Základné identifikačné údaje
Názov školy Základná škola
Adresa školy Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica
Telefón 056/6796214; 0911 216 302
E-mail skola@zszteplica.edu.sk
Web zszteplica.edupage.org
Zriaďovateľ Obec Zemplínska Teplica

Vedúci zamestnanci školy
Titl., priezvisko, meno telefón

Riaditeľka školy Mgr. Stančíková Marcela 0911 216 302
Zástupca RŠ Mgr. Varga Michal 056/6796214

Rada školy
Pedagogickí zamestnanci Mgr. Hanuľová Blanka - predsedníčka

Mgr. Vargová Lívia - podpredsedníčka
Nepedagogický zamestnanec Miňo Ján
Zástupcovia rodičov Antoníková Milota

Mgr. Kristanová Lucia
Gašparová Dominika
Zamboriová Jana

Zástupcovia zriaďovateľa doc. Ing. Molnár Ján, PhD.
Spišák Peter
Kačuráková Anna
Sivák Marek

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 310
Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:
Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 19
Počet žiakov 10 42 45 48 42 42 26 22 22 11 310
Z toho ŠVVP 1 9 11 4 24 10 13 13 85
Z toho v ŠKD 5 8 11 2 26

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: spolu 29 / počet dievčat 12
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: spolu 20 / počet dievčat 8
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: spolu 1 / počet dievčat 1
Skutočný počet žiakov 0.ročníka k 15.9.2018: spolu 9 / počet dievčat 4
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Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2019
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu

Počet žiakov 2 2 7 3 6 11 31

Gym 
8.ročné

Gym 
5.ročné

Gym 
4.ročné

SOŠ SOŠ 
3.ročný 
odbor

SOŠ 
2.ročný 
odbor

Spolu

Prihlásení 0 1 1 9 0 10 21
Prijatí 0 1 1 9 0 9 20
% úspešnosti 100 100 100 90 95,2

Klasifikácia tried
trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV HPD CHE INF MAT
0.A 1,20
1.A 1,50 1,31 2,71
1.B 2,00 1,24 3,47
2.A 1,20 1,95
2.B 1,15 1,47 3,47
3.A 1,67 1,00 1,11 1,17 1,56
3.B 2,63 1,45 1,63 2,06 3,38
4.A 1,95 1,21 1,47 2,26
4.B 3,57 1,67 1,23 2,21 3,50
5.A 2,77 2,62 2,54 1,00 2,62 1,23 2,23 2,77
5.AS 1,80 1,00 2,00 2,70
5.BS 2,00 1,00 2,00 3,00
6.A 3,73 3,07 3,47 1,00 3,80 3,73 1,00 2,93 3,73
6.AS 2,00 1,00 1,57 2,14
7.A 2,69 2,92 2,23 1,00 2,46 2,77 1,62 2,46 1,46 2,85
7.AS 2,78 2,67 2,67 2,33 1,22 1,44 2,44
8.A 2,25 2,17 2,00 1,92 2,33 1,67 1,92 1,42 2,50
8.AS 2,50 2,63 2,00 2,63 2,75 1,25 2,00 2,75
9.A 1,91 2,09 2,18 1,00 2,27 2,27 2,36 1,00 2,45
priemer 2,57 2,59 2,53 1,47 2,63 2,69 1,26 1,20 2,25 1,78 2,76

trieda NBG NBI OBN PNV PVC PDA PVO RGM RVK RUJ SJL
0.A 1,60 2,50 2,10
1.A 1,00 1,60 2,56 3,00
1.B 1,00 1,67 2,94 3,88
2.A 1,00 1,50 2,25 2,50
2.B 1,00 3,00 3,26 3,74
3.A 1,00 1,00 1,00 2,06 2,00
3.B 2,20 1,94 2,69 3,25
4.A 1,00 1,54 1,42 2,58 2,37
4.B 1,00 1,83 1,15 3,43 4,07
5.A 2,00 1,40 2,77
5.AS 1,00 2,90
5.BS 1,00 1,25 2,10 3,00
6.A 1,00 1,90 1,79 3,40



6.AS 1,33 1,14 2,57
7.A 1,00 1,38 1,69 2,85
7.AS 1,22 1,33 1,11 3,11
8.A 1,00 1,00 1,58 2,00 2,33
8.AS 1,50 1,50 1,88 2,63
9.A 1,00 1,00 1,00 1,73 2,45
priemer 1,08 1,55 1,48 1,60 1,42 2,69 2,75 2,50 2,10 1,87 2,93

trieda SPR THD TSV TEV VLA VUM VYV ZBN ZMR
0.A 1,30 1,00 2,00
1.A 1,00 1,25 1,75 1,88
1.B 1,53 1,00 1,12
2.A 1,00 1,00 1,00 1,95
2.B 1,37 1,11 1,37
3.A 1,00 1,00 1,72 1,00
3.B 1,56 1,19 2,88 1,25
4.A 1,00 1,00 2,21 1,05
4.B 2,43 1,46 3,57 1,08
5.A 1,00 1,23 1,17 1,08
5.AS 1,00 1,00 2,60 1,00
5.BS 1,30 1,10 2,10 1,60
6.A 1,20 1,36 1,29 1,00
6.AS 1,43 1,14 1,57 1,00
7.A 1,08 1,31 1,20 1,15
7.AS 1,00 1,00 1,11
8.A 1,17 1,17 1,00 1,00
8.AS 1,50 1,13 1,50
9.A 1,00 1,00 1,00
priemer 1,27 1,27 1,11 1,00 2,38 1,00 1,18 1,92 2,00

Prospech žiakov
trieda počet prospeli neprospeli neklasifikovaní
0.A 10 10 0 0
1.A 20 19 1 0
1.B 21 20 1 0
2.A 21 20 1 0
2.B 21 21 0 0
3.A 23 23 0 0
3.B 23 23 0 0
4.A 22 22 0 0
4.B 20 13 7 0
5.A 17 17 0 0
5.AS 11 11 0 0
5.BS 10 10 0 0
6.A 19 18 1 0
6.AS 7 7 0 0
7.A 13 13 0 0
7.AS 9 9 0 0



8.A 12 12 0 0
8.AS 9 9 0 0
9.A 11 11 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet
Zameškané 
hod.

Zameškané 
hod./ žiak

Ospravedlnené 
hodiny

Ospr./žiak
Neospravedlnené 
hodiny

Neospr./žiak

0A 10 2174 217,40 1505 150,50 669 66,90

1A 20 1539 96,19 1392 87,00 147 9,19

1B 21 3549 208,76 2743 161,35 806 47,41

2A 21 2235 111,75 2217 110,85 18 0,90

2B 21 2467 136,94 1480 81,98 987 54,96

3A 23 1743 96,83 1706 94,78 37 2,06

3B 23 2600 162,50 1717 107,31 883 55,19

4A 22 2233 117,53 2209 116,26 24 1,26

4B 20 3951 291,13 2021 149,79 1930 141,34

5A 17 2395 184,23 2208 169,85 187 14,38

5AS 11 1632 163,20 1431 143,10 201 20,10

5BS 10 1977 197,70 1482 148,20 495 49,50

6A 19 3219 220,39 2726 187,46 493 32,93

6AS 7 1627 232,43 1077 153,86 550 78,57

7A 13 2465 189,62 2403 184,85 62 4,77

7AS 9 2256 250,67 2188 243,11 68 7,56

8A 12 1538 128,17 1330 110,83 208 17,33

8AS 9 2936 367,00 2250 281,25 686 85,75

9A 11 1573 143,00 1570 142,73 3 0,27

Výsledky externých meraní
T 5 Počet žiakov Percento Percentil

Monitor SJL 12 44,44 32,98

Monitor MAT 12 38,88 26,11

T 9 Počet žiakov Percento Percentil

Monitor SJL 11 52,75 33,50

Monitor MAT 11 51,21 33,77

Štruktúra tried
 Počet tried Počet žiakov Počet individuálne integrovaných

Nultého ročníka 1 10

Prvého ročníka 2 41 1

Bežných tried 11 202 37

Špeciálnych tried 5 46



Zamestnanci
Pracovný pomer pedagogický zamestnanec nepedagogický zamestnanec
TPP 22 8
DPP 4 2
Znížený úväzok 2 0
ZPS 0 1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov 0 24 24

vychovávateľov 0 1 1

asistentov učiteľa 0 1 1

spolu 0 26 26

Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie Počet prihlásených Počet ukončených

aktualizačné 8 8

funkčné 1 0

špecializačné 2 0

Údaje o     ďalšom vzdelávaní zamestnancov školy:  
 Mgr. Dobošová – porady výchovných poradcov – CPPPaP Trebišov, metodický deň 

v CPPPaP v Košiciach,
 Mgr. Písečná,  Mgr. Kleinová,  Mgr.  Horváthová – predatestačné vzdelávanie,  MPC 

Košice, Prešov,
 Mgr. Krištofová, Mgr. Štefanišinová – seminár pre vedúcich MZ,  MPC Košice,
 Mgr. Hlebašková, Mgr. Hanuľová, Mgr. Daňková, Mgr. Stašová, Mgr. Varga, Mgr. 

Vargová,  Mgr.  Stančíková,  Mgr.  Tudjová,  Mgr.  Krištofová,  Mgr.  Sabová  – 
Interaktívna škola,

 PaedDr. Grešlíková – seminár koordinátorov primárnej prevencie, CPPPaP Trebišov
 Mgr. Kačuráková – finančná gramotnosť, MPC Prešov,
 Mgr. Varga – Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC Košice,
 Školenie o ochrane osobných údajov – všetci zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do 

styku s osobnými údajmi žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

Metodické orgány
predseda počet členov

MZ 1. – 4.ročník Mgr. Krištofová Zuzana 12
PK  Jazyk  a komunikácia,  Človek  a 
hodnoty

PaedDr. Grešlíková Zuzana 7

PK Matematika  a práca  s informáciami, 
Človek a príroda, Človek a svet práce

Mgr. Hlebašková Slávka 5

PK  Človek  a spoločnosť,  Umenie 
a kultúra, Zdravie a pohyb

Mgr. Horváthová Blanka 7

MZ 2. – 9. ročník ŠT Mgr. Štefanišinová Erika 12



Vyhodnotenie plánu práce zasadnutí MZ 1. – 4. ročníka
- zasadnutia boli realizované podľa plánu práce MZ,
- obsah plánu zasadnutí bol realizovaný podľa plánu práce MZ, nové podnety boli zahrnuté 
v bode diskusia, dodržané boli aj termíny zasadnutí,
-  zo  zasadnutí  boli  vyhotovené zápisnice  s obsahom rokovania  zasadnutia,  odporúčaniami 
a uzneseniami, 
-   na stretnutiach  boli  preberané  dokumenty  ako ŠVP, ŠkVP, PPŠ,  POP,  Pokyn ministra 
39/2017 – štandardy pedagogických zamestnancov,  preberané  a schválené  dokumenty  ako 
TVVP,  klasifikačný  poriadok,  plán  práce  MZ,  Dodatok č.3  k  RUP pre  ZŠ s vyučovacím 
jazykom slovenským s platnosťou od 1.9.2019, 
- na stretnutiach jednotne vyplnili pedagogickú dokumentáciu podľa pokynov vedenia školy,
-členovia  MZ tiež  diskutovali  o rôznych aktuálnych  témach,  ako napríklad  o možnostiach 
používania  neviazaného  písaného  písma  Comenia  script  v B  triedach,  o možnostiach 
preškolenia v oblasti pedagogickej dokumentácie.
Členovia MZ sa dohodli a schválili:
- používanie jednotných korektorských značiek pre opravu diktátov,
- zadávanie jednotných vstupných a výstupných testov pre paralelné triedy z predmetov SJL 
a MAT,
- redukciu obsahového a výkonového štandardu v obsahu učiva vymedzenom v ISCED 1 pre 
ANJ v triede 3.B vzhľadom na to, že zo 16 žiakov bolo 11 žiakov s vývinovými poruchami 
učenia, správania a bez predošlej jazykovej skúsenosti. Redukcia  bola prijatá po konzultácii a 
na podnet metodičky MPC PO pre ANJ, 
- povinnosť referovať o ukončených vzdelávaniach,
- plán aktivít na aktuálny školský rok 2018/2019. 
Členovia MZ hodnotili:
-  vstupné  a výstupné  testy  z predmetov  MAT,  SJL, ANJ  a vzhľadom  na  preukázané 
nedostatky boli prijímané opatrenia na ich odstránenie,
-  hodnotené  boli  výchovno-vzdelávacie  výsledky  za  štvrťrok,  prvý  polrok,  tretí  štvrťrok 
a druhý polrok,
Členovia MZ referovali o absolvovaných školeniach: 
- Profesijné kompetencie vedúceho MZ – štandardy pedagogických zamestnancov – Pokyn 
ministra č.39/2017; práca s portálom MPC; možnosť využívať Pedagogické rozhľady v praxi; 
možnosť zúčastniť sa jednodňových seminárov, ktoré usporadúva MPC (Krištofová)

- Visual Reading (Krištofová)
- eTwinning (Krištofová)

Členovia MZ sa zhodli na nasledujúcich aktivitách:
- výroba šarkanov
- Úcta k starším
- Vianočná besiedka
- karneval
- Deň Rómov
- školské kolo súťaže Rómska pieseň
- Deň matiek
- Deň detí

Vyhodnotenie činnosti PK Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty



Pri  vypracovaní  tematických  plánov  sa  vyučujúci  riadili   platnými  učebnými  osnovami. 
Členovia PK sa dohodli na štruktúre plánov podľa uváženia vyučujúceho. Žiakom so ŠVVP 
vypracovali  učitelia IVP podľa odporúčaní CŠPP.
V školskom roku 2018/2019  sa vzdelávali  podľa inovovaných ŠVP  žiaci štvrtého a ôsmeho 
ročníka,  deviaty  ročník  (II.  stupeň  základnej  školy),  sa  do  ukončenia  stupňa  vzdelávania 
vzdelávali podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz platných ŠVP pre základné školy. 
Podľa školského vzdelávacieho programu  počet hodín v predmetoch a ročníkoch bolo: 
Predmet 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
SJL 5 5 5 5 6
ANJ 3 4 4 3 3
RUJ 0 0 0 2 1

Predmet 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
ETV 1 1 1 1 1
NBV 1 1 1 1 1

Do  učebných  plánov  v každom  predmete  boli  zakomponované  prierezové  témy 
environmentálna výchova, dopravná výchova, mediálna a multikultúrna  výchova,  výchova 
k manželstvu  a rodičovstvu,   finančná  gramotnosť,  osobnostný  a sociálny  rozvoj,  ochrana 
života  a zdravia  človeka.  Do  ŠkVP  boli   zapracované  témy  súvisiace  s multikultúrnou 
výchovou,  výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti  ľudských práv,  práv 
dieťaťa,  rovnosti  muža  a ženy,  predchádzania  všetkým  formám  diskriminácie,  xenofóbie, 
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu v oblasti migrácie.
Všetci  vyučujúci  boli  oboznámení  s klasifikačným  poriadkom  školy  podľa  Metodických 
pokynov  č.  22/2011  na  hodnotenie  žiakov  základnej  školy.  Hodnotenie  diktátov  podľa 
inovovaného ŠVP – jazyk a komunikácia  –slovenský jazyk a literatúra  sú  uverejnené na 
www.statpedu.sk.  Nácvičné  diktáty  sa  neklasifikovali   resp.  podľa uváženia  vyučujúceho. 
V školských úlohách bola  hodnotená štylistická  a pravopisná  stránka + úprava písomného 
prejavu  žiaka.  V školských  úlohách  bolo   hodnotenie  žiaka  uvedené  slovne  v súlade 
s klasifikačným stupňom a podpis vyučujúceho. 
 Pri  príležitosti  Európskeho  dňa  jazykov  (26.  september)  boli  zorganizované  zaujímavé 
podujatia, ktoré pomohli  žiakom rozvíjať ich jazykovú zdatnosť. 
V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 venovali učitelia zvýšenú pozornosť 
výchove  k zdraviu  a zdravému  životnému  štýlu  –  zapracovali  to  do  učebných  plánov 
v jednotlivých predmetoch.
Žiaci  9.  ročníka  sa  15.  11.  2018  zúčastnili  celoslovenského  testovania  COMPARO  9. 
Testovanie 5 sa uskutočnilo 21. 11. 2018.  Učivo bolo  preberané v súlade s TVVP. Mgr. Z. 
Krištofová a PaedDr. Z. Grešlíková  uviedli, že vzhľadom k častému striedaniu voliteľných 
predmetov  etickej  a náboženskej  výchovy  u žiakov  2.  stupňa  najmä  u žiakov  zo  sociálne 
znevýhodneného prostredia, preberané učivo často nenadväzovalo na príslušný ročník, bolo 
prispôsobované mentálnej úrovni žiakov, vyučujúci museli zohľadňovať pri výbere témy aj 
vekové rozdiely žiakov v skupine.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka žiaci napísali vstupné testy. 
Vyučujúce  SJL  a ANJ  konštatovali,  že  úroveň  vedomostí  každoročne  klesá.  Najlepšie 
výsledky dosahovali  niektorí žiaci z 8. a 9. ročníka. Vedomostná úroveň v triedach, kde sú 
rómski žiaci, bola  problematická. Žiaci sa nepripravovali na vyučovanie, zabúdali si školské 
pomôcky, domáca príprava na vyučovanie a motivácia k učeniu bola slabá.
V  súčasnosti  učitelia  2.  stupňa  pozorujú  pri  práci  so  žiakmi  nedostatočnú  tvorivosť 
a samostatnosť  pri  tvorbe  vlastných jazykových prejavov,  slovná zásoba žiakov  nie  je  na 
primeranej úrovni zvlášť u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov. 



V ich písomnej a ústnej komunikácii zaznamenávame časté štylistické chyby, komunikačné 
bariéry pri samostatnom tvorení dialógov. Slohové práce žiakov zaznamenávajú nedostatky 
v slovoslede,  pravopise  i štylistike.  Žiaci  navštevovali  školskú  knižnicu,  kde  si 
prostredníctvom  vlastných  výpožičiek  precvičovali  čitateľskú  gramotnosť.  PaedDr.  Z. 
Grešlíková  viedla  k čítaniu  žiakov 2.  stupňa písaním čitateľských denníkov,  kde si  žiaci 
zaznamenávali  obsahy  z prečítaných  diel  a dopĺňali   ich  vlastnou  ilustráciou.  Prácu 
s informáciami si žiaci zdokonaľovali  prostredníctvom internetu,  ktorý je na škole žiakom 
dostupný.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa slovenských knižníc boli zorganizované mnohé aktivity, 
ktoré viedli žiakov k čítaniu. Na hodinách literárnej výchovy žiaci vyrábali záložky a zapojili 
sa do projektu pod názvom Záložka spája školy. U žiakov zo sociálneho znevýhodneného 
prostredia  sme  precvičovali  úroveň  čítania.   Dôraz  sa  kládol  na  posilnenie  čitateľskej 
gramotnosti u žiakov 2. stupňa, tvorbu vlastných literárnych útvarov najmä u žiakov 7., 8. a 9. 
ročníka. Skupinové čitateľské projekty realizovali žiaci v rámci hodín anglického a ruského 
jazyka,  kde  si  zdokonaľovali  sociálne  a jazykové  zručnosti.  Mgr.  M.  Tudjová  rozprávala 
o príprave projektov na hodinách AJ – v 5. ročníku – Moja rodina, v 6. ročníku – Domáce 
a divé zvieratá, v 8. ročníku - Nezabudnuteľná udalosť môjho života, v 9. ročníku – Aký bude 
svet v budúcnosti.  Žiaci sa zúčastnili 5. 10. 2018  divadelného predstavenia Nikola Šuhaj 
v Divadle  Jonáša Záborského v Prešove.  Žiaci  9.  ročníka  boli  oboznámení  s tvorbou Ivan 
Olbrachta, ktorý sa vyznačoval veľkým sociálnym cítením, čo sa odrazilo v jeho dielach.
Pri  príležitosti  Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sme  sa  na  hodinách   jednotlivých 
predmetov  venovali  problematike  drog  formou  diskusií  a  prezentácií.  Pri  príležitosti 
Európskeho týždňa boja proti drogám sa žiaci 3. – 4. ročníka,  7. – 9. ročníka zúčastnili 10. 
11.  2015  zdravotno-výchovnej  prednášky  na  tému  Zdravá  výživa.  Prednášku  si  pre  nás 
pripravila  MVDr.  Mária  Urbanová  z RÚVZ  v Trebišove.  Žiaci  9.  ročníka  si  pripravili 
prednášku o zdravej výžive pre žiakov 1. a 2. ročníka,  5. a 6. ročníka. 
Koordinátorka drogových závislostí PaedDr. Z. Grešlíková zorganizovala aktivity zamerané 
na boj proti fajčeniu. Žiaci boli zapojení v rámci triednických hodín do vypĺňania dotazníka, 
ktorý bol zameraný na problematiku fajčenia a drog. O výsledkoch  dotazníka bude PaedDr. 
Z. Grešlíková informovať triednych učiteľov v nasledujúcom mesiaci na pracovnej porade. 
Na hodinách etickej výchovy žiaci formou diskusie rozoberali problémy v oblasti drogových 
závislostí.  Žiaci 9. ročníka vytvorili  nástenku k 21. novembru – Medzinárodného dňa boja 
proti  fajčeniu.   Na  hodinách  literárnej  výchovy  formou  besedy  rozprávali  o drogách, 
o negatívnom dopade ich užívania na život jednotlivcov, vyjadrovali vlastné názory, zaujímali 
sa o tieto javy. Na triednických hodinách a hodinách anglického jazyka vytvorili žiaci  8. a 9. 
ročníka  plagát  Stop  drogám  /Stop  drugs.  Výchovné  ciele  akými  sú  primárna  prevencia 
v oblasti  drogových závislostí  a trestnej  činnosti  sa uplatňujú  na jednotlivých vyučovacích 
hodinách podľa obsahu vhodného učiva.
V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 
2016-2020 učitelia aplikovali  na triednických hodinách  článok 5 Dohovoru Rady Európy 
o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 13. 11. 2018  sa 
žiaci 9. ročníka zúčastnili prednášky na tému Obchodovanie s ľuďmi pod vedením Mgr. J. 
Rusnáka z CPPPa P v Trebišove. Žiaci s výchovnými problémami sa zúčastnili besedy, ktorá 
bola  zameraná  na  problematiku  šikanovania,  sexuálneho  obťažovania,  delikventného 
správania u mladistvých.
Európsky deň tolerancie – Mgr. Z. Krištofová uviedla, že na hodinách náboženskej výchovy 
žiaci 7. ročníka spolupracovali  na projektoch, ktoré boli zamerané na obete komunizmu – 
diskutovali o prejavoch extrémizmu s cieľom eliminovať negatívne javy v spoločnosti, akými 
sú zastrašovanie nevinných, potláčanie základných ľudských práv.



PaedDr. Z. Grešlíková na hodinách etickej výchovy realizovala aktivity zamerané na výchovu 
k tolerancii, úcte k hodnote človeka, rozvoju pozitívnych medziľudských vzťahov.
Pri  príležitosti  Európskeho týždňa jazykov pod vedením Mgr.  M. Tudjovej  žiaci  rozvíjali 
slovnú zásobu, podieľali  sa na tvorivých aktivitách,  počas  ktorých si  rozširovali  jazykové 
zručnosti,  vyhľadávali  názvy  predmetov  v rôznych  cudzích  jazykoch,  vytvárali  plagát 
s najdlhším slovom v cudzom jazyku, počas tohto týždňa vyhrávala žiakom počas prestávok 
hudba s cudzojazyčnými textami. 
Na hodinách anglického jazyka žiaci 2. stupňa rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v rámci 
projektov v anglickom jazyku. Žiaci jednotlivých ročníkoch vypracovali v anglickom jazyku 
projekt  „Stop drogám“,  v ktorom  sa venovali  negatívnym dôsledkom drog a návykových 
látok na život mladého človeka. Rovnako vypracovali projekt „Krajina, v ktorej žijem“, kde 
sledovali  jednotlivé  regióny  Slovenska  ako  i   významné  kultúrne  i národné  pamiatky, 
pozornosť venovali aj iným projektom „Moja škola“, „Môj život“.
V rámci  prípravy  súťaže  Hviezdoslavov  Kubín  PaedDr.  Z.  Grešlíková  zhotovila  nástenné 
noviny, kde sa  žiaci mohli dozvedieť informácie o harmonograme 65. ročníka celoslovenskej 
súťaže v prednese poézie a prózy, životopisné údaje o P. O. Hviezdoslavovi a jeho tvorbe. 22. 
januára  2019  sa  uskutočnili   na  hodinách  literárnej  výchovy  triedne  kolá  HK  a najlepší 
recitátori postúpili do školského kola.
Pri  príležitosti  Týždňa slovenských knižníc  a Dňa detskej  knihy sme uskutočnili  aktivity, 
ktoré podporovali  rozvoj čitateľských zručností formou doplnkového čítania, uskutočnili sme 
čitateľský  maratón  v triedach  3.  a  4.  ročníka,  5.  a   6.  ročníka,  ktoré  sme  uskutočnili 
v priestoroch  školskej  knižnice.  Zamerali  sme  sa  na  knihy  s tematikou  prírody,  lesa 
s dôrazom  na  ochranu  zvierat  a prírodného  bohatstva.   Druhou  aktivitou  bola  Súťaž 
o najkrajší čitateľský denník. Najpútavejšie čitateľské denníky boli vystavené na chodbe školy 
a očíslované. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci celej školy a vybrať si svojho favorita tým, že 
mu pridelili svoj hlas. 
Žiaci  na  vyučovacích  hodinách  literatúry  pracovali  s literárnym  textom  a precvičovali  si 
čítanie  s porozumením.  Žiačky 9.  ročníka pripravili  pre  žiakov 1.  stupňa prednášku „Ako 
vznikla kniha“, kde sa dozvedeli dôležité informácie o tom, kto všetko sa podieľa na vydaní 
kníh  a aká  je  ich  úloha,  z čoho  je  kniha  vyrobená  a kedy  sa  začali  tlačiť  prvé  knihy. 
Vyfarbovali  si  záložky,  ktoré  im  pripravili  žiačky  9.  ročníka.  Na  chodbe  školy  bola 
uskutočnená výstavka kníh a čitateľských denníkov. Žiaci sa zapojili do dotazníka, ktorý bol 
zameraný na potrebu čítania. Jedenástich  žiakov, ktorí sa do dotazníka zapojili a radi čítajú, 
sme ocenili vecnými darmi.
Koordinátorka prevencie drogových závislostí, PaedDr. Zuzana Grešlíková, zisťovala formou 
dotazníkov o šikanovaní aktuálny prehľad o stave šikany u žiakov 5. – 9. ročníka. Žiaci na 
triednických  hodinách  vypĺňali  dotazníky,  ktoré  odovzdali  v anonymnej  forme  triednej 
učiteľke.  Po  vyplňovaní  dotazníkov  nasledovala  diskusia  o formách  šikanovania 
a možnostiach predchádzania šikany v triede, v škole či v mimoškolských priestoroch v rámci 
triednických hodín. 
 Na škole  sa ukutočnil Deň otvorených dverí 21. 03. 2019, v priestoroch školskej knižnice 
sme s pani učiteľkou Mgr. Líviou Vargovou urobili výstavku detských kníh a časopisov, ktoré 
si predškoláci mohli prelistovať, skladali puzzle z rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov 
a ako suvenír dostali záložku so svojím menom.
Realizácia súťaží
Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 
  1.miesto  Mariana Baranová 9.A
  2.miesto  Šimon  Doboš 8.A
  3.miesto  Matúš Spišák 9.A



Víťazka školského kola Mariana Baranová 9.A  reprezentovala školu v okresnom kole, ktoré 
sa uskutočnilo 28.11.2018 v Trebišove a umiestnila sa na 5. mieste.
Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku – školské kolo/16.11. 2018
1. miesto Šimon Doboš, 8. A
2. miesto Matúš Spišák, 9. A
3. miesto Mariana Baranová, 9. A
Víťaz  školského  kola  Šimon  Doboš  reprezentoval  školu  v okresnom  kole,  ktoré  sa 
uskutočnilo 16. 01. 2019 v Trebišove a umiestnil sa na  8. mieste.
Vyhodnotenie TESTOVANIA 5 zo SJL – priemerný počet bodov v teste za školu  rámci SR 
44,4. Priemerná úspešnosť v percentách priemer v rámci SR 58,4.
Vyhodnotenie COMPARA 9 zo SJL – priemerný počet bodov v teste za školu v rámci SR 
54,2. Priemerná úspešnosť v percentách priemer v rámci SR 54, 8.

Vyhodnotenie  činnosti  PK  Matematika  a práca  s informáciami,  Človek  a príroda, 
Človek a svet práce
Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti. Uskutočnilo sa päť stretnutí členov komisie. 
Na  prvom  stretnutí  na  začiatku  školského  roka  sme  prehodnotili  plán  činnosti  PK, 
preštudovali sme klasifikačný poriadok a schválili TVVP pre jednotlivé predmety. Členovia 
komisie preštudovali pracovný poriadok a prevádzkové poriadky učební využívaných na našej 
škole.  Na  novembrovom  stretnutí  sme  vyhodnotili  štvrťročnú  klasifikáciu,  skoordinovali 
zapojenie žiakov do súťaží. Zapojili sme žiakov do matematickej súťaže Pytagoriáda. Riešili 
sme tiež Testovanie5, jeho prípravu, priebeh a výsledky. Tretie stretnutie sa uskutočnilo pred 
1/2ročnou  klasifikačnou  poradou,  bolo  zamerané  na  vyhodnotenie  prvého  polroka, 
vyhodnotenie klasifikácie a výsledky polročných testov. Boli navrhnuté opatrenia pre lepšie 
prospievanie  slabých  žiakov  v druhom  polroku  a diskutovali  sme  o vplyve  nepravidelnej 
dochádzky na prospech žiakov. Pozornosť sme venovali úrovni pripravenosti deviatakov pred 
Testovaním9 a rozoberali  sme možnosti  zlepšenia súčasného stavu. Na aprílovom stretnutí 
sme  vyhodnotili  3/4ročnú  klasifikáciu,  navrhli  opatrenia  pre  pomoc  slabo  prospievajúcim 
žiakom,  vyhodnotili  výsledky  Testovania9.  Naši  žiaci  v porovnaní  s celoslovenským 
priemerom v matematike dosiahli úroveň nižšiu (52%), viacerí žiaci triedy podcenili prípravu 
na testovanie, nevyužívali ani možnosť doučovania. Posledné júnové stretnutie bolo venované 
vyhodnoteniu činnosti  komisie,  vyhodnoteniu výsledkov klasifikácie,  prípravám na budúci 
školský  rok  a zmenám  v súlade  s inovovaným  ŠVP  pre  rok  2019/20.  Súčasťou  každého 
stretnutia PK bola aj kontrolná činnosť vedúcej PK, ktorá kontrolovala plnenie TVVP, písanie 
písomných prác a testov a využívanie IKT nástrojov vo vyučovaní.

Vyhodnotenie plánu  práce PK Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
Plán  práce  PK  Človek  a spoločnosť,  Umenie  a kultúra,  Zdravie  a  pohyb  sa  plnil  podľa 
časového harmonogramu. Za 1. polrok  boli uskutočnené 3 stretnutia – v septembri, decembri 
a januári, v 2. polroku prebehli 2 stretnutia v apríli a júni. 
Hlavné  ciele  činnosti  PK  sa  plnili  priebežne  počas  šk.  roka  v jednotlivých  vyučovacích 
predmetoch.  Prerokovali,  doplnili  a schválili  sme plán  činnosti  predmetovej  komisie. 
Vypracovali sme TVVP v jednotlivých predmetoch podľa Inovovaného ŠVP pre 2. stupeň 
základnej  školy  v Slovenskej  republike  ISCED  2  a platného  ŠkVP. Zakomponovali  sme 
prierezové témy do TVVP a spolupracovali  so školskými koordinátormi prierezových tém. 
Pravidelne   sme sledovali  a vyhodnocovali   úroveň vedomostí a zručností žiakov, používali 
didaktické testy,  prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Snažili sme sa  integrovať 
rómske  deti  do  tried  bez  segregácie  a vytvárať  vhodné  podmienky  na  ich  vzdelávanie. 
Vyučujúci sa snažili  individuálne pracovať s talentovanými aj slabo prospievajúcimi žiakmi. 



Na rozvíjanie  čitateľskej  gramotnosti  v rámci  predmetov  využívali  učitelia  úlohy  PISA a 
metodické príručky na www.statpedu.sk a rôzne didaktické materiály. Zapájali sme  žiakov do 
aktivít  v  oblasti  výchovy  k  ľudským právam organizovaním besied  a  súťaží  s  tematikou 
ľudských  práv  -  besedy  s p.  Rusnákom  z CPPPaP:  Agresívne  správanie  pre  7.  ročník, 
Diskriminácia a rasizmus pre 6. ročník, školské akcie: Deň komplimentov, výchovný koncert 
Martina Krausza, Deň Rómov. Pri výchove a vzdelávaní k tolerancii a ľudským právam na 
hodinách  OBN,  ETV učitelia  využívali  metodickú  príručku  na  občiansku  náuku a  etickú 
výchovu pre ZŠ. Pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu sme 
začleňovali do vyučovania aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní, 
hlavne  na  hodinách  geografie.  V rámci  vyučovacích  predmetov  aj  školských  akcií  sme 
rozvíjali  environmentálnu  výchovu  –  Deň  stromov,  Deň  vody,  Deň  Zeme,  Zber  papiera, 
Učíme  sa  šetriť.  Zvýšenú  pozornosť  sme  na  hodinách  geografie  venovali  pamiatkam 
UNESCO  –  žiaci  vytvárali  projekty  o vybraných  pamiatkach  UNESCO  vo  svete  aj  na 
Slovensku.  Posilňovali  sme výchovu žiakov  k zdravému životnému štýlu  prostredníctvom 
školských  akcií  –  Týždeň  zdravej  výživy,  Deň  mlieka,  Deň  narcisov,  beseda  o zdravom 
stravovaní,  Naštartuj  si  zdravie.  V októbri  2018  sme realizovali  celoslovenské  testovanie 
pohybových predpokladov žiakov 1.  ročníkov základných škôl.   Na hodinách dejepisu sa 
realizovali  aktivity  k významným  historickým  udalostiam  -  100  rokov  od  vzniku  Česko-
Slovenska (28. október 1918), 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie (30. október 1918), 
25 rokov od vzniku SR (1.  január  1993),  100 rokov od ukončenia  I.  svetovej  vojny (11. 
november 1918) s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika. Na hodinách občianskej náuky sme 
zvyšovali u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či 
iného  rizikového  správania  prostredníctvom  nástrojov  mobilnej  komunikácie  a  internetu. 
Vyučujúci  aktívne  využívali  interaktívne  tabule  a didaktické  pomôcky  vo  vyučovacom 
procese  za  účelom väčšej  názornosti  a  aktivizácie  žiakov.  Uskutočnilo  sa  jesenné a jarné 
účelové cvičenie. 
Odborno-metodické ciele  predmetovej  komisie sa plnili  priebežne počas školského roka – 
samoštúdium učiteľov, spolupráca na zasadnutiach aj mimo nich, využívanie aktivizujúcich 
metód,  zapájanie  žiakov  k  tvorbe  projektov,  spolupráca  s výchovnou  poradkyňou, 
prezentovanie výsledkov žiakov na školskom webe. Čiastkové úlohy plnil  každý člen PK 
priebežne  –  starostlivosť  o kabinety,  zapojenie  žiakov  do  olympiád  a súťaží.  Vedúca  PK 
kontrolovala na zasadnutiach plnenie TVVP a časové sklzy v jednotlivých predmetoch. 
Na  zasadnutiach  PK  boli  členovia  oboznámení  s metodickými  príručkami,  učebnými 
osnovami,  pedagogicko-organizačnými  pokynmi  pre  školy.  Prerokovali  sme  TVVP  pre 
jednotlivé  predmety  a hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov  a žiakov  s  IVP.  Vyhodnotili  sme 
štvrťročnú, polročnú a trištvrťročnú klasifikáciu žiakov. Prediskutovali sme zapojenie žiakov 
do  olympiád  a  súťaží.  Zodpovední  vyučujúci  na  zasadnutiach  oboznámili  prítomných 
s rôznymi témami: Výchova k zdravému životnému štýlu – Ing. Micák, Globálne vzdelávanie 
vo vyučovaní - Mgr. Horváthová, Digitalizačné centrum Múzea SNP a formovanie národného 
povedomia žiakov – PaedDr. Grešlíková, Bezpečne na internete – Mgr. Dobošová. Navrhli 
sme nákup nových učebných pomôcok pre jednotlivé predmety na školský rok 2019/2020.
Z harmonogramu aktivít a súťaží boli realizované nasledovné súťaže: Školské a okresné kolo 
geografickej olympiády – 6. miesto, Satelitný turnaj v malom futbale – 3. miesto, Okresné 
kolo vo florbale žiakov – 4. miesto, Obvodové kolo vo futsale chlapcov – 3. miesto, Halový 
turnaj  v malom futbale  mladších  žiakov  – 2.  miesto,  1.ročník  školského kola  v skoku do 
výšky „Teplická latka“ , Obvodové kolo v malom futbale žiakov – 4. miesto, Poddargovské 
hry žiakov – 8. miesto, Medzníky 2. svetovej vojny – 2. miesto. Uskutočnili sa nasledovné 
exkurzie:  Exkurzia  do  Vojenského  historického  múzea  a skanzenu  ukrajinsko-rusínskej 
kultúry  vo  Svidníku,  Vychádzka  do  Izby  revolučných  tradícií  v Zemplínskej  Teplici. 
Neuskutočnené  exkurzie:  Exkurzia  do  Vlastivedného  múzea  v Trebišove,  Exkurzia  do 
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Miklušovej  väznice  v Košiciach.  Žiaci  2.  stupňa sa  v januári  zúčastnili  lyžiarskeho  kurzu 
v Litmanovej. Na Deň detí sa realizovala aktivita športové dopoludnie.

Vyhodnotenie činnosti MZ 2. – 9.ročník ŠT
Plán práce MZ vyplýval z hlavných úloh plánu práce školy a z Pedagogicko-organizačných 
pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019.
Vyhodnotenie plnenia úloh týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu:
- Vo výchovno–vzdelávacom procese bol dodržiavaný obsah učiva jednotlivých vyučovacích 
predmetov  ŠkVP  v súlade  s  požiadavkami  štátneho  vzdelávacieho  programu  pre  žiakov 
s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.  
-  Žiaci  boli  vedení  k poznaniu  a dodržiavaniu  školského  poriadku,  v prípade  žiakov  s 
výrazným  porušovaním  pravidiel  správania  sme  účinne  spolupracovali  s výchovnou 
poradkyňou a udeľovali adekvátne výchovné opatrenia.
- Pravidelne bola monitorovaná dochádzka žiakov a výchovnými opatreniami sa riešil výskyt 
záškoláctva, v spolupráci s rodičmi bola zo strany vyučujúcich snaha zabezpečiť pravidelnú 
účasť žiakov na vyučovaní. 
-  Žiaci boli zapájaní do akcií organizovaných školou ako aj mimoškolských akcií a súťaží.
-  Pri  hodnotení  a klasifikácii  žiakov  špeciálnych  tried  sa  dodržiaval  Metodický  pokyn  č. 
19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s  mentálnym postihnutím 
– primárne vzdelávanie.
-  Vo  výchovno-vzdelávacom  procese  sa   využívali  didaktické  pomôcky,  IKT  a  bol 
uplatňovaný individuálny prístup k jednotlivým žiakom.
- Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sa kládol dôraz aj na estetizáciu tried a dohliadalo sa 
na nežiaduci výskyt ničenia školského majetku a učebných pomôcok.
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z     POP na príslušný školský rok:  
V rámci samoštúdia vyučujúcich za účelom získania vhodných dokumentov a metodických 
materiálov  sme  navštevovali  internetové  stránky  –  www.minedu.sk,  www.statpedu.sk, 
www.rocepo.sk,  www.mpc-edu.sk,  www.prevenciasikanovania.sk,  www.zborovna.sk, 
www.edicny-portal.sk,  www.nucem.sk
V rámci predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti sme formovali kladný vzťah detí a žiakov 
ku knihe a literatúre a rozvíjali u žiakov aktívne počúvanie s porozumením. 
- Snažili sme sa o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách, 
nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry. 
-  Využívali  sme  didaktické  a  metodické  materiály  na  rozvíjanie  čitateľskej  gramotnosti 
zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk.
V rámci ľudských práv a práv detí sme zapájali žiakov do rôznych aktivít v oblasti výchovy k 
ľudským právam. 
-  Výchovu k ľudským právam v sme usmerňovali  tak,  aby sa stala  integrálnou  súčasťou 
procesu  podpory  a  ochrany  ľudských  práv,  aby  podporila  hodnotu  človeka  a  rozvoj 
medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.
-  Do  ŠkVP boli  zapracované  prierezové  témy  súvisiace  s  multikultúrnou  výchovou  a  so 
vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, 
rovnosti  muža  a  ženy,  predchádzania  všetkým  formám  diskriminácie,  xenofóbie, 
antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.
V rámci  globálneho vzdelávania  a environmentálnej  výchovy sme rozvíjali  tieto  výchovné 
zložky  so  zameraním  na  vedenie  k  uvedomelej  spotrebe  zdrojov,  poznatkov  v  oblasti 
separácie  odpadov,  na  vytváranie  správnych  postojov  a  správania  žiakov  k  životnému 
prostrediu,  na  prevenciu  pred  znečisťovaním a  poškodzovaním životného  prostredia  a  na 
riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.
V rámci mediálnej výchovy sme  venovali osobitnú pozornosť téme bezpečnosti na internete. 
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V rámci  zdravého  životného  štýlu  sme  posilňovali  výchovu  žiakov  k zdravému  spôsobu 
života realizovaním aktivít na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. 
- Venovali sme zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a informovali žiakov 
o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok.
V rámci finančnej gramotnosti sme do ŠkVP zapracovali témy národného štandardu finančnej 
gramotnosti a kládli  zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkali hospodárenia 
s finančnými prostriedkami, boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.
V rámci  digitálnych  technológií  sme  vo  výchovno-vzdelávacom  procese  ako  aj 
v mimoškolskej  činnosti  venovali  zvýšenú pozornosť  ochrane  detí  a  žiakov  pri  používaní 
internetu a vzdelávali žiakov v oblasti správania sa v internetovom priestore. 
Vyhodnotenie činnosti MZ špeciálnych tried:
Plán práce MZ špeciálnych tried zahŕňal v tomto školskom roku 5 zasadnutí, ktoré prebiehali 
podľa celoročného plánu práce s malými úpravami v obsahu a v termínoch zasadnutí. 
Hlavnými témami jednotlivých zasadnutí bolo vypracovanie a oboznámenie sa s ŠkVP pre 
žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, zapracovanie prierezových tém do 
tematických  výchovno-vzdelávacích  plánov,  oboznámenie  sa  s POP na  tento  školský rok, 
vyhodnotenia prospechu,  dochádzky a správania sa  žiakov špeciálnych tried za jednotlivé 
klasifikačné  obdobia  s prijatými  opatreniami,  vyhodnotenie vstupných a polročných testov 
s prijatými  opatreniami  na  zlepšenie  výsledkov  testov,  vypracovanie  zoznamu  učebných 
pomôcok  pre  žiakov  v hmotnej  núdzi,  organizácia  a  zhodnotenie  mimoškolských  aktivit 
žiakov špeciálnych tried, rozbory otvorených hodín a prehodnotenie ŠkVP pre 2. - 9. ročník. 
Vedúcou  MZ  Mgr.  Štefanišinovou  boli  vyučujúci  informovaní  o  záveroch  odborného 
seminára Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia. Do pozornosti bol uvedený 
pokyn  ministra  školstva  č.  37/2017  o  profesijných  štandardoch  jednotlivých  kategórií  a 
podkategórií  pedagogických  zamestnancov.   V súvislosti  s potrebou väčšej  informovanosti 
učiteľov bolo poukázané na dôležitosť sledovania webových stránok statpedu.sk, mpc-edu.sk, 
nucem.sk a zároveň boli na tento účel určení zodpovední vyučujúci.
Priebežne   počas  školského  roka  sa  na  jednotlivých  zasadnutiach  konzultovali  a  riešili 
aktuálne problémy.

Hodnotenie činnosti koordinátorov
Osobnostný a sociálny rozvoj
Cieľom prierezovej  témy  OSR je  prispieť  ku  komplexnému  osobnostnému  rastu  žiaka  a 
rozvoju  jeho  životných  zručností.  Jej  uplatňovaním  sa  vytvára  prostredie  pre  podporu 
individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť 
založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.
Jednotlivé mesačné úlohy koordinátora OSR boli splnené. 
Úlohy  boli  plnené  na  úrovni:  nástenka  OSR,  v  jednotlivých  triedach,  na  vyučovacích 
hodinách (aktivity zamerané na utužovanie triednych kolektívov, sebahodnotiace portfólia, ...) 
v ŠKD, prostredníctvom prednášok a prezentácii s výchovnou poradkyňou, ale aj celoškolsky 
(Valentínska pošta, Vysvedčenie pre mamičku, Otvorme dvere ľudským právam, …)
U žiakov  bolo  rôznorodými  činnosťami  a  aktivitami  rozvíjané  sebapoznávanie,  sebaúcta, 
sebadôvera  a  s  tým  spojené  prevzatie  zodpovednosti  za  svoje  konanie,  osobný  život  a 
sebavzdelávanie.  Orientovali  sme  sa  na  uplatňovanie  svojich  práv,  ale  na  rešpektovanie 
názorov, potrieb a práv ostatných. 
Činnosti  sa  realizovali  prostredníctvom  projektovej,  kooperatívnej,  problémovej  metódy. 
Ďalej prostredníctvom modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód ako 
napr. hranie rolí a dramatizácia. Veľmi prospešná bola realizácia formou triednických hodín.
Žiaci v tejto oblasti dosiahli znalosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú reagovať aj na morálne, 
sociálne a socio-kultúrne otázky. Pomáhajú tiež pestovať si kvalitné medziľudské vzťahy a 



čeliť možným rizikám. Rozvíjali sa sociálne zručnosti a etické predpoklady potrebné pre život 
a spoluprácu v aktuálnej skupine a tiež v širšom ľudskom spoločenstve.

Primárna prevencia drogových závislostí
Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v 2. polroku 
2018/2019 boli zrealizované tieto témy:
 September                
 „Obezita  nie  je  moja  kamarátka-  realizovaná  beseda  so  žiakmi  1.  a 2.  stupňa  o potrebe 
aktívneho trávenia voľného času , dostatku pohybu a predchádzaniu vzniku srdcovo-cievnych 
chorôb.
28.9. Svetový deň srdca – zhotovenie nástenky na chodbe školy.
12.  9.  Svetový  deň  ústneho  zdravia  -  v triedach  boli  vytvorené  nástenky  na  tému 
„Starostlivosť o zuby“ – uskutočnená beseda o starostlivosti chrupu (1. a 2. stupeň).
Október
Na  výchovných  predmetoch(etická  výchova,  výtvarná  výchova,  občianska  výchova) 
realizované   projekty  s tematikou  zdravej  výživy – výstavka projektov  sa uskutočnila  pri 
príležitosti Svetového dňa zdravia.
Zdravá strava školáka – beseda o správnom stravovaní žiakov s MVDR. Máriou Urbanovou 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove 1. a 2.stupeň.
Týždeň zdravej výživy – vyhotovenie nástenných novín s tematikou zdravej výživy, aktivity 
zamerané na zdravý životný štýl (Rozhlasová relácia o správnom stravovaní + zapojenie sa do 
kvízu o zdravom stravovaní, Výstavka ovocia a zeleniny, Ochutnávka ovocia a zeleniny, Jeme 
zdravo -ochutnávka nátierok a pomazánok, Vyhodnotenie kvízu).     
November
Na triednických hodinách, ale aj v rámci výchovných predmetov boli uskutočnené besedy na 
tému „Negatívne účinky fajčenia!“- ich cieľom bolo poukázať  na negatívne dôsledky fajčenia 
na človeka.
Dotazník  –  zisťovanie  aktuálneho  stavu  drogovej  scény  a sociálno-patologických  javov  –  
2.stupeň – dotazníky boli zozbierané a ich vyhodnotenie bolo realizované v mesiaci január.
 Európsky týždeň boja proti drogám – boli  realizované aktivity zamerané na prevenciu proti 
drogovým závislostiam, fajčeniu a alkoholizmu  (tvorbou prezentácií, násteniek, športových 
podujatí, výtvarných a slohových prác).
December
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS(1.december) si žiaci 2. stupňa na triednických 
hodinách  pripomenuli  formou  besedy  nebezpečenstvá  šírenia  AIDS,  zdroje  nákazy, 
prostredníctvom internetu  získavali  informácie  na túto tému počas  hodín biológie,  etickej 
a občianskej výchovy v 7. a 9. ročníku.
10. 12. Deň ľudských práv – prebiehala realizácia aktivít prostredníctvom ktorých sa žiaci 
učili získať úctu k ľudským právam, ku kultúrnej identite svojej, ale aj iných, vzájomne si 
porozumieť a akceptovať sa(1. a 2.stupeň).
Január
Deň  komplimentov(24.  1.)  -  ovládanie  svojho  správania  a vyslovovanie  komplimentov  5 
ľuďom a uvedomiť si potrebu slušného správania.
Drogy – mne sa to nemôže stať? – beseda na triednických hodinách.
Vyhodnotenie dotazníka o užívaní legálnych drog a iných návykových látok. 
Február
6.  2.  Svetový  deň  bez  mobilu  –  beseda  o nebezpečenstve  kyberšikany  realizovaná  na 
triednických hodinách.
Medzinárodný týždeň priateľstva – posilňovanie medziľudských vzťahov v triede, v škole.



Marec
Týždeň boja proti rasizmu (15.-19.3.) – príprava a realizácia jednotlivých aktivít (nástenky, 
projekty, plagáty).
Zisťovanie aktuálneho stavu šikanovania žiakov na škole formou anonymného dotazníka.
Svetový deň vody – 22.03. – vytvorenie násteniek,  plagátov, tematické vyučovanie(1.  a 2. 
stupeň) .
Aktualizácia nástenky „Ako čeliť šikanovaniu!“.
Apríl
V spolupráci  s Ligou  proti  rakovine  sa  žiaci  zapojili  do  finančnej  zbierky  pre  ľudí 
postihnutých rakovinou pod názvom Deň narcisov – vyzbieraná suma 1024, 88 eur.
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. apríl)boli vyhotovené  nástenné  noviny s tematikou 
zdravého životného štýlu pozostávajúce zo žiackych prác.

 O výsledkoch  dotazníka o šikanovaní v škole u žiakov 2. stupňa boli učitelia  informovaní na 
pedagogickej  rade  a stali  sa  predmetom diskusie  na  triednických  hodinách  v jednotlivých 
ročníkoch.
Aktualizácia  nástenky –  Zdravé telo,  význam športu – obsahuje informácie  o dôležitosti 
pravidelnej a správne vykonávanej  pohybovej aktivite spojenenej  s racionálnou výživou a 
zmenou životného režimu, o tom, ako pohyb pozitívne ovplyvňuje psychický stav a fyzickú 
zdatnosť človeka.
Účasť na seminári koordinátorov prevencie drogových závislostí  -  26.  04.  2019-  výmena 
skúseností  v oblasti  prevencie  a poukázanie  na problémy v školách  – šikanovanie  v rôznej 
podobe,  fajčenie  v priestoroch  školy,  drogy  v podobe  žuvacieho  tabaku,  rozdrvených 
ukľudňujúcich liekov,  holotropné dýchanie, záškoláctvo – vysoký počet neospravedlnených 
hodín. 
Pre  riešenie  problematiky  násilia  páchaného  na  deťoch  bola  spustená  nová  kampaň18. 
novembra  2018,   v európsky  deň  na ochranu  detí  pred  sexuálnym  vykorisťovaním 
a sexuálnym zneužívaním,  „Týka sa ma to“ zameraná na zvyšovanie povedomia o dôležitosti 
počúvať detský hlas,  poukázanie na potrebu venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás 
všetkých -  všímať si  a načúvať  deťom, ktoré sa  nám snažia  niečo povedať,  čím sa môže 
zvýšiť šanca včasnej intervencie tam, kde je to potrebné. www.detstvobeznasilia.gov.sk.
Film  „ČO SME SI,  TO SME SI,  VYPIME SI?  DIEVČATÁ...“ je   súčasťou  výchovno-
vzdelávacieho  filmového  projektu  pre  mládež   -  poukazuje  na  novodobý  fenomén  pitia 
alkoholu  s  cieľom  rýchlo  a  čo  najviac  sa  opiť  (binge-drinking)  a stále   viac  spája 
s neplnoletou dievčenskou populáciou. Projekt z dielne občianskeho združenia Športom proti 
drogám  je  svojim  spracovaním  a cieľovou  skupinou  neplnoletých  dievčat  prvým  na 
Slovensku, kde  prostredníctvom skutočných príbehov dievčat, ale aj výpovedí renomovaných 
odborníkov  poukazuje  na  príčiny  a vážne  následky  takéhoto  pitia  najmä  po  zdravotnej  a 
sociálnej  stránke.  Otvára veľmi dôležitú  tému úlohy rodiny a  spoločnosti,  ako kľúčového 
faktora pri formovaní postojov dieťaťa a tému predaja alkoholu neplnoletým konzumentom.
Máj                                           
Svetový deň mlieka (15.5.) – zrealizovaná výstavka z obalov mliečnych výrobkov, aktivity 
podporujúce význam mlieka v školách a jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti .
 31. 5. – Svetový deň bez tabaku - poukázanie na negatívne dôsledky fajčenia, oboznámenie 
žiakov  s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov – beseda na triednických 
hodinách.
Jún
26. 6.  Svetový deň boja proti drogám (26.6.) – výtvarné práce s danou témou – 1. a 2. stupeň.
Drogy  a ochrana  pred  nimi  –  rozhlasová  relácia,  ktorej  cieľom  bolo   oboznámiť  žiakov 
s rizikami, ktoré prináša užívanie drog – alkohol, fajčenie a iné drogy
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Medzinárodný deň detí 1. jún – športovo – zábavný program pre deti, súťaže. 
“Tešíme  sa  na  prázdniny”  –žiaci  boli  poučení  o  zdvorilom  a  slušnom  správaní  počas 
školských prázdnin.

Multikultúrna výchova
Cieľom  prierezovej  témy  multikultúrna  výchova  je   výchovné  a  vzdelávacie  pôsobenie 
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 
kultúrnej rozmanitosti a rozvoj tolerancie a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 
kultúrnej odlišnosti.
Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov a 
rešpektujú tieto kultúry.
V priebehu školského roka sa nám podarilo uskutočniť všetky úlohy, ktoré sme si stanovili 
každý mesiac.
V septembri si kolegovia zapracovali MUV do TVVP, ktoré využívajú pri svojej práci a žiaci 
všetkých tried navrhli a zostavili „Pravidlá triedy“.
Počas  školského  roka  sa  žiaci  postupne  oboznamovali  s kultúrami  rôznych  krajín 
prostredníctvom  multikultúrnych  rozprávok  z  knihy  Zo sveta  do  sveta.  Spoznávali  Indiu, 
Thajsko,  Srbsko,  Brazíliu,  Stredoafrickú  republiku, Tadžikistan,  Vietnam,  Kolumbiu, 
Pakistan, Keňu, Peru, Afganistan, Zimbabwe, Čínu a Rusko. Utvrdili sa, že hoci vyzeráme 
odlišne,  hovoríme  odlišnými  jazykmi  a sme  rozdielnych  náboženstiev,  základné  mravné 
ideály  a princípy  máme  v našich  srdciach  rovnaké.  Spestrenie  priniesli  pracovné  listy 
obsahujúce súbor aktivít a činností na doplnenie k čítaniam, napr. otázky k textom, kvízy, hry, 
výtvarné aktivity, základné informácie a zaujímavosti o danej krajine, ktoré sa zužitkovali pri 
tvorbe prezentácií o týchto krajinách.
Žiaci  sa venovali  ďalším rôznorodým témam, napríklad:  práva a povinnosti  detí,  Dohovor 
o právach  dieťaťa,  Medzinárodný  deň  turistických  sprievodcov,  Medzinárodný  deň 
migrantov,  Medzinárodný  deň  boja  proti  rasovej  diskriminácii,  Svetový  deň  kultúrneho 
dedičstva, Medzinárodný deň Rómov, Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti.

Regionálna výchova a ľudová kultúra
Počas školského roka sa plnili úlohy priebežne:
„Významné  osobnosti  rôznych  oblastí  kultúry  a  histórie  nášho  regiónu“. Prezentácie  na 
hodinách literatúry.
Kultúrne pamiatky Slovenska – hrady, zámky, kaštiele – výstavka vo vestibule.
Príprava triednych adventných kalendárov s tradičnou ľudovou tematikou.
Na sv. Mikuláša – legenda, zvyk, tradícia – príhovor žiakom v rozhlase. 
Vianočné zvyky a tradície. Rozprávky, príbehy, legendy spojené s Luciou.
Zimné radovánky tradičným ľudovým spôsobom – vychádzka v blízkom okolí.
Prehlbovali,  rozvíjali a upevňovali hodnotový systém povesťami z veľkých a starých miest 
regiónu Zemplín.
Zvyky a tradície Veľkej noci – rozhovory na triednických hodinách. „Pletenie veľkonočného 
korbáča“  
Ľudové tance a piesne – výber a nácvik jednoduchých ľudových  tanečných krokov a piesní.
Návšteva regionálneho múzea, prírodovedného múzea, galérie, skanzenu v rámci školských 
výletov.

Ochrana života a zdravia
V septembri sa jednotlivé ročníky oboznámili s obsahovým zameraním OŽZ. Učitelia telesnej 
výchovy prihlásili žiakov a družstvá do plánovaných súťaží v školskom roku 2018/2019. Na 



hodinách TŠV prebehli merania faciometrom. Na triednických hodinách si žiaci pripomenuli 
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy a Medzinárodný deň mieru.
V októbri  prebehla  jesenná  časť  teoretickej  a praktickej  prípravy  OŽZ.  Počas  praktickej 
prípravy bola v každom ročníku vykonaná evakuácia školy. Na triednických hodinách sme si 
pripomenuli Medzinárodný deň bez násilia, Medzinárodný deň stromov. 
V novembri  učitelia  druhých  ročníkov  upozornili  žiakov  na  zvieratá  vo  voľnej  prírode 
a nebezpečenstvo  besnoty  a nebezpečenstvo  chorôb.  Na  triednických  hodinách  si  žiaci 
pripomenuli  Medzinárodný  deň  študentstva  , Medzinárodný  deň  bez  fajčenia  a Deň 
počítačovej bezpečnosti. 
V decembri  si  žiaci  na  triednických  hodinách  pripomenuli  Medzinárodný  deň  zrušenia 
otroctva a Medzinárodný deň ľudskej solidarity. 
V januári  učitelia  štvrtých ročníkov na hodinách matematiky  precvičili  jednoduchý  odhad 
krátkych  vzdialeností.  Triedni  učitelia  vysvetlili  žiakom  dôležitosť  starostlivosti  o lesné 
zvieratá v zimnom období. Na triednických hodinách si žiaci pripomenuli Medzinárodný deň 
pamiatky obetiam holokaustu a predchádzania zločinov proti ľudskosti.
Vo  februári  si  žiaci  na  hodinách  geografie  precvičili  zásady  orientácie  v  prírode  podľa 
prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy. Na triednických hodinách si pripomenuli Deň 
pre bezpečnejší internet.
V marci  učitelia  vysvetlili  žiakom správanie  sa  počas  búrky a ochranu  pred  bleskom.  Na 
triednických hodinách sme si si pripomenuli Svetový deň meteorológie a Medzinárodný deň 
boja proti hluku.
V apríli  si  žiaci  na  triednických  hodinách   pripomenuli  26.4.1986  –  výbuch  jadrovej 
elektrárne v Černobyle a s tým spojené riziko jadrových elektrární a 28.apríl - Svetový deň 
bezpečnosti a zdravia pri práci.
V máji  učitelia v rámci triednických hodín upozornili  žiakov na prevenciu proti  kliešťovej 
encefalitíde.  Na triednických hodinách si  žiaci  pripomenuli  3.5.  – Deň Slnka,  4.5.  –  Deň 
hasičov, 10.5. – Svetový deň pohybom ku zdraviu, 31.5. – Svetový deň bez tabaku.
V júni  prebehla  realizácia  jarnej  časti  teoretickej  a praktickej  prípravy  OŽZ.  Na  1.stupni 
formou  didaktických  hier.  Na  2.stupni  formou  súťaže  podľa  obsahového  zamerania  pre 
jednotlivé  ročníky.  Počas  teoretickej  prípravy  OŽZ  bola  vykonaná  evakuácia  školy.  Na 
triednických hodinách si žiaci pripomenuli 5.6. – Svetový deň životného prostredia.

Súťaže:
1.kolo 27. ročníka satelitného turnaja v malom futbale žiakov
28. septembra sa v areáli ZŠ Komenského v Sečovciach uskutočnilo 1 kolo satelitného turnaja 
v malom futbale žiakov. Naši chlapci v zložení Buka.P, Zambori D., Šenki S., Balog A,  Jurík 
R.,  Novák  K.,  Kováč  M.,  Spišák  M.,  Čopák  R.,  Tirpák  D.,  Čopák  V.  si  po  dvoch 
víťazstvách, dvoch remízach  a jednej  prehre pripísali  8  bodov a obsadili  3.miesto.  O góly 
nášho  družstva  sa  postarali  Kevin  Novák  (3),  Slavomír  Šenki  (3)  a Richard  Jurík  (1). 
V bránke podal skvelý výkon Dávid Zambori.
2. kolo 27. ročníka satelitného turnaja v malom futbale žiakov
12. októbra sa v areáli Reedukačného centra v Bačkove uskutočnilo 2. kolo satelitného turnaja 
v malom futbale žiakov. Naši chlapci v zložení Buka P., Šenki S., Jurík R., Novák K., Kováč 
M., Spišák M., Tirpák D., Redai K. získali 8 bodov, keď v dvoch zápasoch vyhrali, v dvoch 
remizovali a v jednom zápase prehrali.  O góly nášho družstva sa postarali Slavomír Šenki (3) 
a Patrik  Buka  (2).  Vo  veľmi  dobrom svetle  sa  ukázala  najmä  naša  obrana,  ktorú  skvelo 
dirigoval Patrik Buka. V bránke podal skvelý výkon Dušan Tirpák, ktorý pri svojej premiére 
inkasoval v piatich zápasoch len 4 góly a stal sa najúspešnejším brankárom 2.kola
Okresné kolo vo florbale



26.11.  sa  v telocvični  ZŠ  Komenského  v Trebišove  uskutočnilo  okresné  kolo  vo  florbale 
žiakov . Naši chlapci v zložení Spišák M., Zambori D., Fedič A., Novák K., Jurík S., Tirpák 
D., Šenki S., Čopák V. obsadili v konkurencii deviatich družstiev skvelé 4. Miesto.  Účastníci 
boli rozdelení do troch skupín. V každej skupine medzi sebou bojovali tri družstvá. Víťazi 
jednotlivých skupín postúpili do finálového boja  o celkového víťaza okresného kola.
3.kolo 27.ročníka satelitného turnaja v malom futbale žiakov
13.decembra sa v Športovej hale v Sečovciach uskutočnilo 3.kolo satelitného turnaja v malom 
futbale žiakov. Naši chlapci si po troch víťazstvách a dvoch prehrách pripísali 9 bodov, čím si 
upevnili priebežné tretie miesto. Najlepším strelcom nášho družstva sa stal Slavomír Šenki zo 
7.A, ktorý strelil 6 gólov. Po jednom góle pridali Patrik Buka, Richard Jurík a Kevin Novák. 
V bránke podal fantastický výkon náš kapitán, Dávid Zambori, ktorý privádzal súperových 
útočníkov do zúfalstva. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Zambori  D., Spišák M., Buka P., 
Jurík R., Šenki S., Novák K., Tirpák D., Redai K., Kováč M..
Obvodové kolo vo futsale chlapcov
14. februára sa v telocvični  na ZŠ Obchodná v Sečovciach uskutočnilo obvodové kolo vo 
futsale chlapcov. Obvodového kola sa zúčastnili 4 školy. Na okresné kolo postupovali tímy 
umiestnené na 1. a 2. Mieste. Našim chlapcom sa bohužiaľ nepodarilo postúpiť na okresné 
kolo,  keď  po  jednom  víťazstve  a dvoch  prehrách  obsadili  nepostupové  tretie  miesto. 
Najlepším strelcom nášho tímu sa stal  Matúš Spišák z 9.A, ktorý strelil  3 góly. 2 góly si 
pripísal Stano Šenki, 1 gól strelil Rastislav Čopák. Našu školu na tomto turnaji reprezentovali: 
Zambori  D., Spišák M., Čopák R., Balog A., Šenki St., Novák K., Redai R., Kováč M.
4.kolo 27.ročníka satelitného turnaja v malom futbale chlapcov
15. februára sa v Športovej hale v Sečovciach uskutočnilo 4. kolo satelitného turnaja v malom 
futbale žiakov. Naši chlapci zopakovali svoj výkon z 3. kola a po troch víťazstvách a dvoch 
prehrách si  upevnili  priebežnú tretiu  priečku.  Našu školu  na tomto turnaji  reprezentovali: 
Zambori  D.,  Spišák M.,  Čopák R.,  Balog A.,  Šenki Sl.,  Novák K.,  Tirpák D.,  Redai  K., 
Kováč M. Najlepším strelcom nášho družstva sa stal Slavomír Šenki zo 7.A, ktorý strelil 3 
góly. Po jednom góle pridali Rastislav Čopák a Kevin Redai.
28. ročník halového turnaja v malom futbale mladších žiakov
1. marca sa naši chlapci zúčastnili už 28. ročníka halového turnaja v malom futbale mladších 
žiakov.  Ide  o tradičný  turnaj  v malom futbale  žiakov,  kde  si  merajú  sily  žiaci  5.,  6.  a 7. 
ročníka.  Turnaj  sa  uskutočnil  v telocvični  na  ZŠ  Obchodná  v Sečovciach.  Našu školu  na 
tomto turnaji reprezentovali: Novák K., Tirpák D., Menceľ K., Rožok S., Balog A., Kováč 
M.,  Peter  D.,  Poráč  M.,  Poráč  R.  Naši  chlapci  si  na  tomto  turnaji  počínali  výborne 
a vybojovali konečné druhé miesto, keď vo finále turnaja tesne podľahli rovesníkom zo ZŠ 
Vojčice 3:4. Najlepším strelcom nášho družstva sa stal náš kapitán Kevin Novák, ktorý strelil 
4 góly. Po jednom góle pridali Mário Kováč, Aladár Balog a Roman Poráč. 
1.ročník školského kola v skoku do výšky –Teplická latka
14. marca sa pod záštitou p. uč. Mgr. Horváthovej a p. uč. Ing. Micáka uskutočnil 1. ročník 
školského kola v skoku do výšky chlapcov a dievčat – Teplická latka. Na premiérový ročník 
sa  prihlásilo  celkovo  12  žiakov  našej  školy.  V kategórii  dievčat  štartovalo  5 
súťažiacich, v kategórii  chlapcov  štartovalo  7  súťažiacich.  Víťazom v kategórii  dievčat  sa 
stala Simona Ďurková (8.A) výkonom 120 cm. Na druhom mieste skončili Nataly Kristanová 
(8.A)  a Patrícía  Poláková  (9.A).  Tretie  miesto  si  vybojovala  Michaela  Stančíková  (9.A). 
Víťazom v kategórii  chlapcov  sa stal  Roland Héžeľ  (9.A) výkonom 150 cm.  Na druhom 
mieste skončil Dávid Kináč (6.A). Tretie miesto si vybojoval Dávid Zambori (9.A).
5. kolo 27.ročníka  satelitného turnaja v malom futbale žiakov
16.  apríla  sa  v areáli  ZŠ  vo  Vojčiciach  uskutočnilo  5.  kolo  satelitného  turnaja  v malom 
futbale  žiakov.  Našim chlapcom sa  veľmi  nedarilo  a pripísali  si  iba  jedno  víťazstvo  a tri 
prehry. V priebežnej  tabuľke celého turnaja si udržali  tretiu priečku. Našu školu na tomto 



turnaji  reprezentovali:  Zambori  D.,  Spišák M.,  Čopák R.,  Balog A., Šenki S.,  Novák K., 
Tirpák D., Buka P., Kováč M., Jurík R.. 
Obvodové kolo v malom futbale žiakov - Futbal Cup
14. mája sa naši chlapci zúčastnili  obvodového kola  malom futbale žiakov – Futbal Cup. 
Obvodové  kolo  sa  konalo  v telocvični  ZŠ  Obchodná  v Sečovciach.  Obvodového  kola  sa 
zúčastnilo  celkovo 5 družstiev,  do okresného kola postúpil  iba víťaz.  Našim chlapcom sa 
nedarilo a po jednej remíze a troch prehrách obsadili 4.miesto. Najlepším strelcom našej školy 
sa stal Rastislav Čopák zo 6.A, ktrý strelil 3 góly. Po jednom góle si pripísali Richard Jurík 
z 8.A a Kevin Novák zo 7.A.
6.kolo 27. ročníka satelitného turnaja v malom futbale žiakov
17.  mája  sa  na  futbalovom  ihrisku  v Zemplínskej  Teplici  uskutočnilo  záverečné  6.kolo 
satelitného  turnaja  v malom futbale  žiakov.  Naši  chlapci  si  po  dvoch  víťazstvách,  dvoch 
remízach a jednej prehre pripísali  8 bodov a v konečnom hodnotení obsadili  3.  miesto.  Po 
poslednom zápase prebral náš kapitán Dávid Zambori z rúk riaditeľky CVČ v Sečovciach, p. 
Holcer,  pohár  a diplom  za  konečné  3.miesto.  Najlepším  strelcom  nášho  družstva  sa  stal 
Slavomír  Šenki zo 7.A, ktorý strelil  5 gólov. Našu školu na tomto turnaji  reprezentovali: 
Zambori  D., Čopák V., Čopák R., Balog A., Šenki Sl., Šenki St., Novák K., Tirpák D., Buka 
P., Kováč M., Redai R., Redai K. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 
Špeciálne  poďakovanie  patrí  žiakom,  ktorí  sa  zúčastnili  každého kola  satelitného  turnaja: 
Kevin Novák, Dušan Tirpák, Mário Kováč, Dávid Zambori, Slavomír Šenki.
58.ročník Poddargovských hier žiakov
29.  a 30.  mája  sa  v areáli  ZŠ  Komenského  v Sečovciach  uskutočnil  58.  ročník 
Poddargovských hier žiakov. 29. 5. prebiehali súťaže v ľahkej atletike chlapcov a dievčat, 30. 
5. prebiehali turnaje v malom futbale chlapcov a v hádzanej dievčat. Našu školu na súťažiach 
v ľahkej atletike reprezentovali: S. Ďurková, K. Héžeľová, N. Kristanová, N. Perháčová, P. 
Poláková, A. Timková, A. Korpesio, D. Zambori, R. Jurík, R. Héžeľ, P. Buka, Š. Doboš. Na 
stupňoch víťazov sa tento krát neumiestnil žiaden súťažiaci z našej školy. V prvej desiatke sa 
umiestnili  a body pre  našu  školu získali  Dávid  Zambori  v skoku do výšky,  ktorý  obsadil 
7.miesto a Patrik Buka v diaľke chlapcov za 8.miesto. Viac sa darilo našim chlapcom, ktorí 
v zložení Zambori  D., Čopák R., Šenki Sl., , Novák K., Tirpák D., Buka P., Kováč M., Jurík 
R., Mura V. vybojovali konečné 4. miesto a vybojovali pre našu školu 10 bodov do celkového 
hodnotenia škôl na 58.ročníku PHZ.
Priateľské florbalové popoludnie
V piatok 31.5.  sme v telocvični  našej  ZŠ spolu s našimi kamarátmi zo ZŠ v Michaľanoch 
strávili priateľské florbalové popoludnie.   Vo veselej atmosfére sme odohrali dve stretnutia. 
Naši chlapci porazili svojich rovesníkov z Michalian v pomere 18:4. Dievčatá ťahali za kratší 
koniec  a dievčatám z Michalian  podľahli  4:8.  Výsledky,  ale  neboli  dôležité.  Dôležité  boli 
strávené chvíle s novými kamarátmi a kvalitný športový zážitok. Veríme, že tradícia takýchto 
priateľských stretnutí bude pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

Mediálna výchova
V mesiaci september:
žiaci  2.stupňa  sa  na  triednických  hodinách  zamýšľali  nad  časom,  ktorý  denne  prežijú 
s médiami, 
žiaci  1.stupňa  na  hodine  výtvarnej  výchovy  maľovali  rôzne  druhy  médií,  ktoré  poznajú 
a využívajú.            
V mesiaci október:
žiaci vyhľadávali v rôznych typoch médií (tlač, internet, televízia...) informácie k určitej téme 
a prezentovali na triednických hodinách alebo na hodinách literatúry,



Čo je reklama? – žiaci si pozreli reklamu a následne diskutovali o reklame všeobecne – jej 
cieľ, kde všade sa s ňou stretávame – následne vytvorili krátky reklamný text alebo plagát, 
leták.
V mesiaci november:
v rámci triednických sme so žiakmi viedli besedu na tému internet, 
30.11.  -  Medzinárodný  deň  počítačovej  bezpečnosti  -  www.bezpecnenainternete.sk, 
www.ovce.sk,  http://www.zodpovedne.sk  – na triednickej hodine alebo hodine informatiky 
sme oboznámili žiakov s internetom ako zdrojom zábavy, s rizikami a nebezpečenstvami na 
internete  a so  zásadami  správania  sa  v prostredí  internetu  –  vytvorili  jednoduchý 
multimediálny projekt (pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu).
V mesiaci december:
žiaci sa oboznámili s funkciou scenára, 
vyrobili si vianočné pohľadnice,
pripomenuli si ľudové piesne, zvyky, tradície, koledy v čase Vianoc, 
2. stupeň - diskutovali o vplyve médií  na vnímanie sviatkov.
V mesiaci január:
2.  stupeň  –  Druhy  a typy  periodickej  tlače  – žiaci  rozlišovali  jednotlivé  základné  druhy 
periodickej tlače čo do obsahu, periodicity, 
1. stupeň - reklama na karneval – žiaci vytvorili pútač na karneval.
V mesiaci február:
v rámci  triednických  hodín,  literárnej  výchovy,  informatickej  výchovy  žiaci  diskutovali 
o výhodách  a nevýhodách,  resp.  o  nebezpečenstve  priateľstva  na  sociálnych  sieťach 
(Facebook, Twitter...), vyzdvihnúť hodnoty a význam skutočného priateľstva,
 Valentínska pošta – vyrábali virtuálne valentínske pozdravy a posielali si ich navzájom e-
mailom.
V mesiaci marec:
žiaci  navštívili  školskú  knižnicu,  rozprávali  sa  o obľúbených  hrdinoch  kníh,  porovnali 
knižného hrdinu s filmovým hrdinom,
na  internete  vyhľadávali  knihy  v digitálnej  podobe,  porovnávali ich  výhody  a nevýhody 
s tlačenou podobou.
V mesiaci apríl:
žiaci vytvorili jednoduchý reklamný produkt (plagát, leták), využili svoj kreatívny potenciál 
pri  produkcii  vlastných mediálnych príspevkov, v tvorbe reklamných plagátov s tematikou 
ochrany životného prostredia.
V mesiaci máj:
žiaci si pripomenuli základné princípy slobody tlače a  porušovanie práv na 
slobodu prejavu, 
žiaci 1. stupňa pripravili vystúpenie ku Dňu matiek.
V mesiaci jún:
Medzinárodný deň detí – žiaci výtvarne stvárnili danú tému.

Dopravná výchova
V mesiaci september bola vytvorená nástenka na tému „Ako správne prechádzať cez cestu“. 
V  rámci  triednických  hodín  a  prechádzok  do  okolia  školy  učitelia  upozornili  žiakov  na 
dodržiavanie  bezpečnosti  pri  ceste  do  školy.  Poučili  žiakov  o tom,  ako  sa  majú  kultúrne 
správať na chodníku, dbať o čistotu chodníkov, pozorne sa správať voči iným chodcom, ako 
sa disciplinovane a bezpečne pohybovať po chodníku, v obytnej a pešej zóne, pri prechádzaní 
cez cestu a križovatku, ako sa citlivo  správať k starším a chorým ľuďom.
V  mesiaci  október  učitelia  0.  –  4.  roč.  oboznámili  žiakov  s  rôznymi  dopravnými 
prostriedkami a s ich delením podľa toho, kde sa pohybujú. 
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V  mesiaci  november  žiaci  vytvorili  výtvarné  práce  na  tému  Dopravné  prostriedky  z  
prírodných materiálov.  Najlepšie z nich boli vystavené na nástenke DOV. Zrealizovala sa 
aktivita Parkovisko - parkujeme bez nehody. 
V  mesiaci  december   učitelia  1.  stupňa  a  špeciálnych  tried  v  rámci  triednických  hodín 
oboznámili žiakov s vplyvmi počasia na bezpečnosť chôdze.
V mesiaci január triedni učitelia 1.stupňa a špeciálnych tried oboznámili žiakov s rôznymi 
reflexnými prvkami na oblečení a informovali o ich význame. Žiaci si v triedach vytvorili 
výstavku  reflexných prvkov.
Vo februári  triedni  učitelia  1.stupňa a špeciálnych tried oboznámili  žiakov so základnými 
dopravnými značkami (výstražné, zákazové, príkazové a informatívne) a svetelnými signálmi. 
Bola aktualizovaná dopravná nástenka na danú tému na chodbe. 
V mesiaci marec bola realizovaná beseda s príslušníkom PZ pre žiakov 1.stupňa na tému - 
Ako sa správať na ceste v dňoch 25., 26.3.2019. 
V rámci  triednických  hodín  alebo  prírodovedy  oboznámili  triedni  učitelia  3.,  4.  roč.  a 
špeciálnych tried žiakov so základnými pravidlami bezpečnej jazdy na bicykli. 
V apríli žiaci nultého a druhého ročníka sa naučili na hodinách hudobnej výchovy pesničky, 
básničky o doprave a dopravných prostriedkoch.
V mesiaci  máj  žiaci  nultého,  prvého a druhého ročníka  vytvorili  výtvarné  práce  na  tému 
„Dopravná výchova očami detí", ktoré boli vyvesené na nástenke DOV na hlavnej chodbe.
V  mesiaci  jún   sa  žiaci  1.  stupňa  zapojili  do  aktivít  dopravného  dňa.  Zrealizovali  sme 
dopravné hry a testy.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Vychádzajúc  z podmienok  našej  školy  a z doteraz  získaných  skúseností  pri  realizácii  tejto 
problematiky, začíname s výchovou k manželstvu a rodičovstvu už od 1. ročníka. Plánujeme 
iba také aktivity, ktoré sú primerané veku žiaka a u ktorých je predpoklad ich splnenia.
September
1. Zrealizované projektové a výtvarné práce pod názvom Život v rodine.
2.Beseda – Úplné a neúplné rodiny a ich vplyv na dieťa.
Október
1.Listy starým rodičom, výstavka listov a výtvarných prác pre starkých.
2.Celoškolská aktivita Čaj pre mojich starkých, kultúrny program.
November
Beseda na tému Prevencia chorôb v čistote tela. 
December
Posolstvo Vianoc - príprava Vianočnej akadémie.
Január
1.Beseda o negatívnych vplyvoch médií na deti.
2.Vplyv týrania detí na ich celkový osobnostný rozvoj.
Február
1.Celoškolská výtvarná súťaž o najkrajšie srdiečka  pri príležitosti sviatku sv. Valentína.
2.Školský klub – súťaž Miss bábika.
Marec
1.V rámci TH besedy o dobrých medziľudských vzťahoch v rodine.
2. Deň vody – prezentácia a kvíz o význame vody pre život, plagáty k danej téme.
Apríl
1.Deň narcisov – vyzbieranie finančných prostriedkov.
2.Veľká  noc  v našej  rodine  -  výstavky  výrobkov  a  výkresov  súvisiacich  s ľudovými 
tradíciami, zdôraznenie prípravy sviatkov za účasti všetkých členov rodiny.
Máj



1.Nácvik programu ku Dňu matiek.
2.Kultúrne vystúpenie.
3.Darček pre moju mamu.
4.Nástenky s tematikou lásky a úcty k matke / babke.
5.Rozhovor so žiakmi o ich vzťahu k rodičom.
Jún
1. Deň detí – aktivity so žiakmi.
2.Deň otcov - list (darček) otcovi dedkovi.

Finančná gramotnosť
1.Ako vznikli peniaze? - pre I. a II. stupeň ŠT a ZŠ (prezentácia).
2.Logá bánk na Slovensku- pre I. a II. stupeň ŠT a ZŠ .
3.Kreslíme europeňaženku- pre II. stupeň ZŠ a ŠT.
4.Výstavka s hodnotením prác žiakov. 
5.Prezentácia: Nakupujeme v eurách a didaktická hra – ŠKD a ŠT. 
6.Moja família (fiktívna hra) - II stupeň ZŠ a ŠT.
7.Vianoce, beseda o tradíciách, príjmoch a výdavkoch v domácnosti.
8.„Načo sú nám peniaze“ pre I. stupeň ZŠ a ŠT. 
9.Poistenie  -  na  webových  stránkach  www.poistovne.sk získavali  informácie  rôznych 
poisťovní a porovnávať ich produkty – II. stupeň ZŠ a ŠT. 
10.Diskusia na tému poistenie a ich rizika I. st. ZŠ. 
11.Organizovanie  osobných  financií  a používanie  rozpočtu  na  riadenie  hotovosti  -  pre  I. 
stupeň ZŠ a ŠT. 
12.Beseda, ako byť zodpovedným mladým človekom. II. st. 
13.Rodina a príbuzní: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť.- I. st.
14.Zbieranie bločkov, potvrdení a šekov za účelom štatistiky hospodárenie rodiny za určené 
obdobie na II. stupni ZŠ a ŠT. 
15.Odporúčania na cesty na stránke www.mzv.sk pre II stupeň ZŠ a ŠT. 

Environmentálna výchova
Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na 
vyučovacích hodinách v 0. – 9. ročníku ZŠ a 5. – 9. ročníku špeciálnych tried ZŠ. Vyučujúci 
vlastivedy, prírodovedy, biológie, geografie rozvíjali u žiakov základné ekologické hodnoty, 
motivovali  žiakov k ochrane prírody, hrdosti na vlastný región a jeho tradície,  učili  žiaka 
aktívne využívať vedomosti v prospech jeho ochrany a rozvoja prostredia. Žiakov sme viedli 
k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, znižovania spotreby vody.  Vyučujúci slovenského 
jazyka a cudzích  jazykov viedli žiakov k tomu,  aby vedeli  svoje poznatky a  vedomosti  z 
oblasti  environmentálnej  výchovy  vyjadriť  ústnou,  písomnou  aj  dramatickou  formou. 
Vyučujúci  matematiky  učili  žiakov  zhromažďovať,  triediť,  analyzovať  získané  údaje 
o životnom prostredí  a vyhodnotiť  ich. Triedni  učitelia  a vyučujúci  predmetov  Svet  práce, 
pracovné  vyučovanie  viedli  žiakov  k priamej  účasti  na  ochrane  a zveľaďovaní  životného 
prostredia. Pravidelne sme na environmentálnej nástenke oboznamovali žiakov s významnými 
dátumami z environmentálneho kalendára. 
Úlohy splnené v mesiacoch september – jún podľa plánu činnosti:
V septembri bol vypracovaný plán práce ENV. S plánom práce ENV boli oboznámení všetci 
vyučujúci a v stanovenom termíne zapracovali prierezovú tému ENV do svojich TVVP a do 
plánov práce triednych učiteľov. Žiaci 9.A na hodine geografie robili prieskum znečistenia, 
v ktorom zisťovali premávku v okolí školy. Zistenia o počte áut za hodinu počas dňa, typoch 
áut a počte osôb v aute spracovali vo forme posteru pomocou tabuliek.

http://www.mzv.sk/
http://www.poistovne.sk/


V októbri pri príležitosti Dňa stromov každá trieda vyrobila svoj vlastný strom a na chodbe 
školy pri telocvični sme si tak vytvorili malú školskú galériu stromov. V rámci Svetového dňa 
ochrany  zvierat  žiaci  1.  a 2.  stupňa  vytvorili  počas  prestávok  spoločný  plagát  s právami 
zvierat.  Žiaci  si  mali  možnosť vybrať obrázok zvieratka,  vyfarbiť  ho a napísať  k nemu 1 
právo zvieratka.
V novembri sa uskutočnil 1. ročník súťaže „Ekologický model roka“. Hlavným cieľom súťaže 
bolo vyrobiť vlastný model z odpadového materiálu a predviesť ho pred publikom a porotou. 
Do súťaže sa zapojili štyria žiaci so svojimi vyrobenými modelmi. Súťažiaci sa predviedli 
v nápaditých modeloch z plastových fliaš, odpadových vriec a kartónu. Žiaci 5. ročníka sa v 
rámci  hodiny  biológie  a  lesného  ekosystému  zahrali  didaktickú  hru  -  Sme  súčasťou 
potravovej  siete.  Týmto  spôsobom  sa  žiaci  učili  o potravových  vzťahoch  v lese  a ich 
dôležitosti.  Pomocou klbka vlny vytvorili  sieť vzájomných vzťahov,  v ktorom každý žiak 
predstavoval nejakého živočícha alebo rastlinu. 
V decembri prebehla súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu z odpadového materiálu. Do súťaže 
sa zapojili iba traja žiaci, vyrobili krásne vianočné ozdoby z papiera a špiliek. Aj tento rok sa 
uskutočnila súťaž o najkrajšiu vianočnú  ikebanu. Svoje tvorivé nápady ukázali na krásnych 
ikebanách, ktoré vystavili na školskej chodbe a nasledovalo hlasovanie za najkrajšiu ikebanu. 
V januári žiaci na 1. stupni uskutočnili  vychádzky do okolia školy v rámci ŠKD, krúžkov 
a triednických hodín. Na hodinách techniky žiaci vyrábali menovky izbových rastlín, ktoré 
umiestnili na chodbách školy ku kvetom. 
Vo februári  žiaci  na  1.  stupni  na  hodinách  výtvarnej  výchovy vyrábali  koláže  a výrobky 
s využitím odpadového materiálu. Uskutočnila sa prezentácia o šetrení elektrickej energie pre 
žiakov 3. ročníka. Cieľom prezentácie bolo naučiť sa  správať šetrne k prírodným zdrojom, 
uskromniť sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie. 
V marci pri  príležitosti  Svetového dňa vody  sa konal tematický deň zameraný na ochranu 
vody a jej dôležitosti pre život. Žiaci prišli do školy v modrom oblečení. V rámci Marca – 
mesiaca knihy sa žiaci 1. stupňa zúčastnili návštevy školskej knižnice spojená s čítaním kníh 
a besedou. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o zvieratách a rastlinách z celého 
sveta a taktiež cez prestávky si mali možnosť prečítať informácie z kníh.
V apríli pri príležitosti Dňa Zeme sa na 1. vyučovacej hodine uskutočnila rozhlasová relácia 
ku Dňu Zeme, ktorý bol tento rok zameraný na ochranu ohrozených druhov živočíchov. Na 
ostatných vyučovacích hodinách si žiaci pripomenuli Deň Zeme  rôznymi aktivitami – riešili 
pracovné listy s tematikou Dňa Zeme, kreslili výkresy ku Dňu Zeme, v areáli školy sa zapojili 
do zberu odpadkov, kreslili kriedami na asfalt na tému ohrozené druhy živočíchov a ochrana 
prírody. Uskutočnil sa tiež zber papiera do ktorého sa zapojilo 37 žiakov. Spolu sa vyzbieralo 
3920 kg papiera.
V máji žiaci 5. ročníka na hodinách biológie vytvorili pekné prezentácie o liečivých rastlinách 
a ich  liečivých  účinkoch..  Žiaci  ŠKD prežili  Deň Slnka  kreslením na  asfalt,  na hodinách 
výtvarnej  výchovy  vyrábali  slniečka  z rôzneho  materiálu,  na  hodinách  biológie  v 8.  a 9. 
ročníku rozprávali o Slnku a jeho dôležitosti pre život na Zemi.
V júni  žiaci  9.  ročníka  na  hodinách  slovenského  jazyka  písali  slohovú  prácu  o ochrane 
životného prostredia. Vyhodnotila sa činnosť koordinátora ENV.
Počas  školského  roka  sa  nesplnila  jedna  úloha  -  Exkurzia  do  CHKO Latorica  –  náučný 
chodník z časových a finančných dôvodov.
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch. Plán činnosti ENV sa 
plnil  priebežne  podľa  časového  harmonogramu,  úlohy  boli  splnené  a vyhodnotené 
v príslušnom mesiaci.

Správa o činnosti výchovného poradcu



Oblasť  starostlivosti  o  talentovaných  a  nadaných  žiakov  a  o  žiakov  s  výchovnými 
a vzdelávacími problémami: 
-  sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní, 
-  odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia,
   CPPPaP -  18 žiakov na logopedické vyšetrenie, 15 žiakov psychologické vyšetrenie, do 0-
tého ročníka - 17 žiakov a 5 odklad školskej dochádzky,
   CŠPP – 25 žiakov prihlásených na špeciálno-pedagogické a kontrolné vyšetrenia, 7 žiakov 
k voľbe povolania (z technických príčin sa tieto vyšetrenia uskutočnia v septembri),
- evidencia žiakov - s poruchami učenia ŠVVP - 38,  zdravotne znevýhodnení – 1, IVP – 31, 
odporúčania – 7,  končiaci žiaci – 31,
-  individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení,
-  spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov, 
-  spolupráca s CPPPaP a CŠPP Trebišov,  resp. s ďalšími poradňami a psychológmi, 
-   koordinácia  práce  triednych  učiteľov  v  oblasti  vyhľadávania  problémových  žiakov 
a spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 
-  zabezpečenie  písomnej  dokumentácie  potrebnej  k  odoslaniu  na  CPPPaP   a CŠPP  od 
rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom,
-  zabezpečenie potrebných materiálov a písomností nevyhnutných pre prestup žiakov na iné 
školské zariadenia, preradenie do špeciálnych tried, 
-   kompletizácia materiálov žiakov so ŠVVP, IVP, ŠT,
-   pravidelné  prenášanie  poznatkov  v  oblasti  výchovného  poradenstva  získaných  na 
stretnutiach  výchovných  poradcov,  z  nových  výskumov  publikovaných  v  odbornej 
literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami. 

Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov:  
-  usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania,
-  oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka,
-   individuálna  poradenská  a  konzultačná  činnosťou,  oboznámenie  žiakov  a rodičov 
s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie, mimoriadne stretnutie rodičov,        
-  evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracovanie podkladov a  prehľadov 
o profesionálnej orientácii žiakov,
-  príprava podkladov a realizácia  vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku 
v základnej škole,
-  účasť – Správna voľba povolania – SOŠ Ostrovského Košice,
-  žiaci končiaci povinnú dochádzku 31, z toho 2 v zahraničí -  11 žiakov 9.A, 1 žiak 8.A, 1 
žiak 7.A, 4 žiaci 6.A, 1 žiak 5.A, 2 žiaci 4.B a 11 žiakov špeciálnych tried z 5. AS, 6. AS, 
7.AS, 8. AS,  spolu končiacich 31 žiakov,
-  spolupráca  s náborovými  pracovníkmi  –  SOŠ  Ostrovského  Košice,  Cirkevná  škola  sv. 
Jozafáta Trebišov, SOŠ Košice – Šaca, SOŠ stavebná a geodetická, Spojená škola Sečovce,
SOŠ Gemerská Košice, SOŠ, Kukučínova Košice, SOŠ Kukučínova Košice – Slanec,
-stretnutie 9. A s pracovníkmi z úradu práce - informácie o možnostiach štúdia z hľadiska trhu 
 práce.

Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov
-  pohovory  so  žiakmi  so  zápisom  aj  bez  zápisu  -  18  pohovorov  so  zápisom,  riešenie 
výchovných problémov - správanie, porušovanie školského poriadku, šikanovanie, fajčenie, 
kyberšikana, osobné a vzťahové problémy,
-   pohovory s rodičmi - 3, s triedou – 1,
-   besedy v spolupráci s CPPPaP Trebišov- Šikanovanie, Obchodovanie s ľuďmi. 
  



Iné aktivity  
- príprava podkladov k TESTOVANIU 5 a TESTOVANIU 9,
- účasť na poradách a kluboch výchovných poradcov,
- spracovanie podkladov žiakov - prihlášky na psychologické vyšetrenia CPPPaP Trebišov,
- spolupráca s políciou.

Práca s pedagogickými dokumentmi
Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií. Všetci učitelia mali vypracované 
vlastné  tematické  výchovno-vzdelávacie  plány  jednotlivých  predmetov  podľa  platných 
učebných  osnov,  POP  na  šk.  rok  2018/2019  a  podľa  usmernení  MŠ  SR.  Plány  boli 
aktualizované o úlohy environmentálnej výchovy, z oblasti primárnej prevencie, výchovy k 
manželstvu a rodičovstvu, ochrany života a zdravia človeka, dopravnej výchovy, mediálnej 
výchovy, multikultúrnej výchovy, finančnej gramotnosti. Učivo sa do elektronickej triednej 
knihy zapisovalo v súlade s témami v TVVP. Triedni učitelia zapracovali úlohy PPŠ aj do 
plánov práce triednych učiteľov, plánov práce komisií PK a MZ, plánu práce výchovného 
poradcu a plánu práce školského klubu.

Záujmová činnosť na škole
Názov útvaru Vedúci útvaru Počet žiakov
Babinec Mgr. Stropkaiová Miroslava 10
Futbalový Ing. Micák Ján 18
Hravé maľovanie Mgr. Daňková Martina 9
Hravé tvorenie Mgr. Daňková Martina 13
Hudobno-športový Mgr. Kačuráková Libuša 20
Kozmix Mgr. Kačuráková Libuša 13
Malí umelci Mgr. Krištofová Zuzana 12
Mixáčik Mgr. Krištofová Zuzana 15
Počítač hrou Mgr. Vargová Lívia 11
Počítač môj kamarát Mgr. Farkašová Mária 14
Počítačový I. Mgr. Farkašová Mária 9
Počítačový II. Mgr. Štefanišinová Erika 11
Počítačový vševedko Mgr. Štefanišinová Erika 13
Športový Ing. Micák Ján 19
Výtvarný Mgr. Vargová Lívia 12
Zdravý životný štýl Mgr. Stropkaiová Miroslava 16

Záujmový útvar: Počítačový II. a Počítačový Vševedko
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Erika Štefanišinová
Cieľom  činnosti  záujmových  útvarov  so  zameraním  na  IKT  bolo  sprístupniť  žiakom 
príležitosť  využívať  IKT  aj  mimo   vyučovacieho  procesu.  Žiaci  mali  možnosť  počas 
školského roka v rozsahu 64 hodín rozvíjať svoje počítačové zručnosti. 
Žiaci  získali  teoretické  vedomosti  o  základných  a externých  častiach  počítača,  naučili  sa 
pracovať  v programe  Microsoft  Office  Word  s textom  a obrázkami  a v grafickom editore. 
Oboznámili sa s programom Microsoft Office PowerPoint a prezreli si rôzne prezentácie so 
zameraním na obsah vzdelávania. Pri práci s internetom využívali stránky na vyhľadávanie 
informácii.  Precvičili  si  bystrosť  a šikovnosť  v programe  Putovanie  so  zázračným  perom 
a zabavili sa pri rôznych internetových hrách. Ciele oboch záujmových útvarov boli splnené.
Záujmový útvar: Výtvarný a Počítač hrou
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Lívia Vargová



Výtvarného krúžku sa zúčastňovalo 12 žiakov. Cieľom činnosti krúžku bolo rozvíjať jemnú 
motoriku rúk, estetické cítenie a vnímanie detí, podporovať rozvoj tvorivosti a nadania hravou 
formou, naučiť sa používať tradičné aj netradičné výtvarné techniky, nadobudnúť vedomosti 
a zručnosti z oblasti kresby, maľby, spoznávať farby, tvary, učiť sa ich uplatňovať vo svojej 
činnosti. Stanovené ciele boli splnené, deťom sa jednotlivé hodiny páčili. 
Počítačového  krúžku sa  zúčastňovalo  11  žiakov.  Cieľom krúžku bolo  sprístupniť  žiakom 
možnosť  využívať  IKT  aj  mimo  vyučovania,  umožniť  im  rozvíjať  počítačové  zručnosti, 
pracovať  s internetom.  Žiaci  sa  zdokonalili  v  činnostiach  pri  ovládaní  PC  a periférnych 
zariadení. Boli to zaujímavé a prínosné hodiny, stanovené ciele krúžku boli splnené.
Záujmový útvar: Babinec a Zdravý životný štýl
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Miroslava Stropkaiová
V krúžku Babinec pracovalo 10 žiačok z 9. A 6 žiačok, z 5. A tri a zo 6. AS jedna žiačka. 
Krúžok bol zameraný na vhodne využívaný voľný čas  žiakov. Venovali  sme sa tvorivým 
dielňam, športovaniu, hygiene a vizáži dievčat, stravovaniu a zdravému životnému štýlu. Na 
krúžku si žiačky rozvíjali svoje záujmy,  upevňovali kamarátske vzťahy. 
V záujmovom útvare Zdravý životný štýl pracovalo 16 rómskych žiakov. Plán krúžku bol 
zameraný na upevňovanie hygienických návykov, ochranu zdravia pred úrazmi, ošetrovanie 
drobných  poranení,  prípravu  jednoduchých  jedál  a stolovania  a rozvíjaniu  športových 
záujmov. Žiakov som viedla k výberu vhodných aktivít počas voľného času ako prevenciu 
pred kriminalitou. 
Záujmový útvar: Malí umelci a Mixáčik
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Zuzana Krištofová
Školský krúžok Malí  umelci  bol zameraný na podporu tvorivosti  žiakov s cieľom rozvoja 
jemnej  motoriky  žiakov.  Krúžok  navštevovalo  12  žiakov.  Forma  tvorivých  aktivít  bola 
rôznorodá: kreslenie, maľovanie, modelovanie, vystrihovanie, lepenie. Pri plánovaní aktivít 
boli zohľadnené preferencie a záujmy žiakov. Úlohy z plánu školského krúžku boli splnené. 
Školský krúžok Mixáčik bol zameraný na obľúbené voľnočasové aktivity  žiakov s cieľom 
zmyslupného  trávenia  voľného  času.  Na  krúžku  pracovalo  15  žiakov.  Prácu  krúžkovej 
činnosti  tvorili  obľúbené  pohybové  hry  žiakov,  tvorivá  činnosť  s papierom,  príprava 
jednoduchých  pokrmov,  spoločné  pozeranie  rozprávok  a podobne.  Plán  krúžku  bol 
prispôsobovaný záujmom žiakov.  Úlohy z plánu školského krúžku boli splnené.
Záujmový útvar: Počítačový I. a Počítač môj kamarát
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Mária Farkašová
Záujmový útvar Počítačový I. navštevovalo 9 žiakov z 5. BS triedy. Žiaci chodili na krúžok 
pravidelne a to v 1. zmene  2 hodiny v stredu od 11,30 do 13,30 a v 2. zmene raz týždenne 2 
hodiny v stredu od 10,00 do 12,00. Osvojili si základné zručnosti práce s PC, oboznámili sa s 
časťami PC, naučili sa správne ovládať  myš, pracovať v skicári a worde, vyhľadávali rôzne 
informácie na internete, zahrali si rôzne počítačové hry. Osvojili si počítačové zručnosti, ktoré 
majú možnosť získať len v škole, nakoľko väčšina z nich doma počítač nemá. 
Záujmový útvar Počítač môj kamarát navštevovalo 13 žiakov, z 5. BS triedy - 5 žiakov, z 3. A 
– 7 žiakov a zo 4. A – 1 žiačka. Žiaci chodili na krúžok pravidelne a to v 1.zmene  2 hodiny 
v piatok od 12,30 do 14,30 a v 2. zmene raz týždenne 2 hodiny vo štvrtok od 10,00 do 12,00. 
Osvojili  si základné zručnosti práce s PC, oboznámili  sa s časťami PC, naučili  sa správne 
ovládať  myš, pracovať v skicári a worde, vyhľadávali rôzne informácie na internete, zahrali 
si rôzne počítačové hry. Osvojili a rozšírili si počítačové zručnosti.
Záujmový útvar: Hravé maľovanie a Hravé tvorenie
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Martina Daňková
Krúžok Hravé maľovanie navštevuje 9 žiakov, ktorých účasť na krúžku je plná. Krúžok bol 
pre  žiakov pútavý,  prejavovali  radosť.  Je  zameraný  na  rozvoj  jemnej  a  hrubej  motoriky. 
Zhotovovali sme práce v rôznych témach, ktoré sú prispôsobené aj aktuálnemu obdobiu, či 



sviatku. Prácami žiakov sme skrášlili priestor triedy a chodby a veľakrát prácami obdarovali 
aj  najbližších.  Žiaci  v školskom roku 2018/2019 vytvárali  práce na témy  Jesenný venček,  
Toaletné  muchotrávky,  Farebné  listy  odtláčané  na  výkres,  Šarkan,  Strašiaci  z lístia, 
Darčekové obaly, v ktorých sa nachádzal darček pre kamaráta, Zázračné kamene, kde mali 
možnosť maľovať aj na iný materiál ako obyčajne, Farebné 3D ruky, Zimné mesto, Vianočné 
rôznorodé témy,  Snehuliakovo,  Príprava masiek na blížiaci  karneval,  Šašo,  Vesmír  očami 
detí,  kde  žiaci  rozvíjali  svoju  vlastnú  fantáziu,  Zemiakové  pečiatky,  pomocou  ktorých 
vytvorili Erb školy, v Tieni mesiaca, Jarná kytička, Vlastná ilustrácia, Maľované chodníky, 
Jarný  strom  vytvárali  netradičnou  technikou  pomocou  vatových  tyčiniek,  Hra  s farbami, 
Veľkonočné kraslice a zajačik z toaletných roliek ako symbol Veľkej Noci, Naša Zem, kedy 
sme na plagáty nakreslili našu Zem, CD balón, Pozdrav ku Dňu matiek, ktorý bol v tento deň 
darovaný mamkám, Akvárium, Maľovanie na papierový tanier,  čím vytvorili  ľudskú tvár, 
Farebné  geometrické  tvary,  z  ktorých  poskladali  vláčik  a  dotvorili  ho.  Školský  rok  sme 
uzatvorili  témou  Zoologická  záhrada,  ktorú  malo  každé  dieťa  podľa  vlastnej  fantázie 
namaľovať vodovými farbami. Žiakom sa najviac páčili netradičné techniky, s ktorými sa ešte 
nestretli. U žiakov sa rozvíjala zručnosť,  manipulácia s nožnicami, štetcami a oboznámili sa s 
miešaním vodových   farieb.  Činnosť  na  krúžku sme v  závere  školského roka  2018/2019 
zhodnotili a práce rozdali žiakom. 
Krúžok Hravé tvorenie navštevuje 13 žiakov, ktorých účasť na krúžku je plná. Krúžok bol pre 
žiakov zaujímavý, žiaci boli tvoriví plný elánu a fantázie. Je zameraný na rozvoj jemnej a 
hrubej  motoriky.   Zhotovovali  sme  práce  v  rôznych  témach,  ktoré  sú  prispôsobené  aj 
aktuálnemu  obdobiu,  či  sviatku.  Prácami  žiakov  sme skrášlili  priestor  triedy  a  chodby  a 
veľakrát prácami obdarovali aj najbližších. Žiaci v školskom roku 2018/2019 vytvárali práce 
na  témy  Jesenné  kvety  vo  fľaši,  Toaletné  muchotrávky,  Novinová  jeseň,  ktorá  vznikla 
farbením listov  z novinového  papiera,  Sovičky  sme  vyrábali  z papiera  pomocou  strihania 
a lepenia,  Halloween –  žiaci  na  základe  vlastnej  fantázie  vyrobili  strašiaka.  Vyrobili  sme 
Darčekové obaly, v ktorých sa nachádzal darček pre kamaráta, Lampióny z pohárov, ktoré 
zdobili  netopiere a zapálená sviečka,  Farebné 3D ruky, Zimné mesto, Vianočné rôznorodé 
tém,  Snehuliakovo,  Príprava  masiek  na blížiaci  sa  karneval,  Šašo,  ktorý vyzdobil  chodby 
školy,  Vesmír  očami  detí,  kde  žiaci  rozvíjali  svoju  vlastnú  fantáziu  pri  manipulácii 
s plastelínou, Zemiakové pečiatky, pomocou ktorých vytvorili Erb školy, v Tieni mesiaca – 
aktivity na priraďovanie tieňa k správnemu zvieraťu, Jarná kytička, Obrázky z vrchnáčikov, 
Deň  vody,  Jarný  strom vytvárali  netradičnou  technikou  pomocou  vatových  tyčiniek,  Hra 
s farbami, Veľkonočné kraslice a zajačik z toaletných roliek ako symbol Veľkej noci, Naša 
Zem, kedy sme na plagáty nakreslili našu Zem, CD balón vytvorený z CD, Pozdrav ku Dňu 
matiek, ktorý bol v tento deň darovaný mamkám, Akvárium, Maľovanie na papierový tanier, 
čím vytvorili ľudskú tvár, Farebné geometrické tvary, z ktorých poskladali vláčik a dotvorili 
ho.  Školský rok sme uzatvorili  témou Zoologická záhrada,  ktorú malo každé dieťa podľa 
vlastnej fantázie namaľovať vodovými farbami. Žiakom sa najviac páčili netradičné techniky. 
U žiakov  sa  rozvíjala  jemná  motorika.  Činnosť  na  krúžku  sme v  závere  školského  roka 
2018/2019 zhodnotili a práce rozdali žiakom.
Záujmový útvar: Futbalový a Športový
Vedúci záujmových útvarov: Ing. Micák Ján
Športový  krúžok  navštevovalo  v školskom  roku  2018/2019  celkovo  18  žiakov.  Náplňou 
športového  krúžku  bolo  precvičovanie  herných  činností  florbalu,  basketbalu,  hádzanej 
a atletiky.  Mladší  žiaci  sa  oboznámili  s terminológiou,  základmi  a pravidlami  jednotlivých 
športov. Starší žiaci rozvíjali  svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti Nosnú časť krúžku 
tvorili najmä aktivity spojené s florbalom. Vo florbale sme zaznamenali aj najväčších úspech 
našej školy, keď sme v konkurencii 12 škôl obsadili na okresnom kole v Trebišove pekné 
4.miesto. 



Futbalový  krúžok  navštevovalo  celkovo  18  žiakov.  Krúžok  bol  zameraný  na  rozvíjanie 
základných futbalových zručností. Postupne sa žiaci oboznámili so základnou terminológiou, 
pravidlami a systematikou herných činností. Osvojili si základné herné situácie, hru v obrane, 
v útoku, hru brankára, kopanie pokutových a rohových kopov. Futbalový krúžok dopomohol 
našej škole k zisku dvoch trofejí. Trofej za 2.miesto získali naši mladší žiaci na futbalovom 
turnaji mladších žiakov. Ide o turnaj s viac ako dvadsaťročnou tradíciou. Starší žiaci obhájili 
3.miesto na satelitnom turnaji v malom futbale žiakov.
Záujmový útvar: Kozmix, Hudobno-športový
Vedúci záujmových útvarov: Mgr. Kačuráková Libuša
Žiaci  pracovali  v krúžku  Kozmix.  Na  krúžku  pracovali  na  PC,  vytvárali  prezentácie 
v PowerPointe,  vypracovali referáty na zadané témy. Hlavnou úlohou bolo riešiť úlohy, ktoré 
boli  zadané  v Kozmixe.  Pravidelne  sme  riešili  úlohy  z matematiky,  slovenského  jazyka, 
prírodovedy, vlastivedy,  ale aj  z výchov. Vďaka úlohám, ktoré riešili  zábavnou formou si 
opakovali učivo, ktoré  preberali na vyučovaní. 
Hudobno – športový krúžok bol zameraný na pohyb žiakov a súťaživé hry. Žiaci na krúžku 
plnili  rôzne  úlohy,  kde   postupne  prekonávali  strach  z niektorých  činnosti.   Hrali  rôzne 
loptové  hry  (vybíjaná,  hádzaná,  prehadzovaná,  futbal  a  pod),  súťaživé  hry  (prekonávanie 
prekážok, beh,  skoky do diaľky, preťahovanie lanom a pod.), hrali bedminton. skákali cez 
kozu a pod. Uskutočnili sa aj hry v prírode v zime (sánkovačka, maľovanie v snehu, kĺzanie a 
na ľade, stavanie snehuliaka a pod) a na jar  (loptové hry, skrývačky, súťaživé hry v behu, 
štafeta, vychádzka a pod.). 

Projekty a aktivity školy v školskom roku 2018/2019 

Projekty školy
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - 

národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, 
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.
 

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

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

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

 eTwinning - partnerstvá škôl v Európe.

Aktivity školy, súťaže a olympiády v školskom roku 2018/2019:
September:

 maľovanie na tvár,



 lezenie v horolezeckom klube Rozlomity v Košiciach,
 divadelné predstavenie Nikola Šuhaj v Prešove,
 27. ročník satelitného turnaja žiakov v malom futbale.

Október:
 úcta k starším,
 zdravý životný štýl, 
 odborná beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove,
 testovanie pohybových predpokladov,
 Čaj pre starkých,
 výroba šarkanov – Šarkaniáda,
 galéria školských stromov,
 súťaž Ekologický model roka,
 turistika,
 florbal žiakov,
 exkurzia v Zemplínskom múzeu  v Trebišove.

November:
 Pytagoriáda,
 olympiáda zo SJL,
 olympiáda z ANJ,
 Geografická olympiáda,
 Expert geniality show.

December:
 koncert rómsko-slovenskej evanjelizačnej skupiny F6 z Vranova nad Topľou,
 stretnutie s Mikulášom,
 Vianočná akadémia,
 aranžovanie vianočnej ikebany,
 návšteva Bricklandie v Košiciach.

Január:
 návšteva kamarátov zo Srbska,
 karneval,
 lyžiarsky kurz v Litmanovej.

Február:
 súťaž Miss bábika,
 recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín,
 výchovný koncert Martina Krausza,
 futsal žiakov.

Marec:
 čitateľský maratón,
 Teplická latka,
 Deň vody,
 Deň otvorených dverí,
 beseda s príslušníčkou policajného zboru,
 spevácka súťaž Superstar.

Apríl:
 Deň narcisov,
 Deň Zeme,
 Deň Rómov.

Máj:
 Deň matiek,
 Deň mlieka,



 divadelné predstavenie Aladin,
 dejepisná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny.

Jún:
 výlet na Spišský hrad,
 exkurzia do Steelparku v Košiciach,
 Škola v prírode na Zemplínskej Šírave,
 Výlet do Londýna,
 poznávací výlet na Duklu,
 vystúpenie divadelného súboru Romathan v Košiciach,
 festival Rómska pieseň,
 návšteva Tricklandie v Starom Smokovci,
 Detská olympiáda,
 Poddargovské hry.

Materiálno-technické podmienky školy
Vyučovanie prebiehalo v 3 samostatných budovách. V hlavnej budove je 10 učební – 4 pre 
žiakov 1. stupňa a 2 triedy pre žiakov 2. stupňa. V tejto budove sú aj 4 špeciálne učebne pre 
vyučovanie fyziky a biológie, chémie, informatiky a jazyková učebňa. Počítače v počítačovej 
učebni využívali aj pedagogickí zamestnanci školy, v popoludňajších hodinách boli využívané 
na záujmovú činnosť a školským klubom detí. Jazyková učebňa bola využívaná žiakmi I. a II. 
stupňa  a  žiakmi  špeciálnych  tried.  V  hlavnej  budove  sa  nachádzajú  kancelárie  vedenia, 
školská knižnica, kabinety a sociálne zariadenia. Vyučujúci mali v zborovni školy k dispozícii 
2 počítače s pripojením na internet a  tlačiarňou. V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa 
vyučujú žiaci 7., 8. a 9. ročníka, nachádza sa tam kabinet telesnej výchovy a matematiky, 
telocvičňa, šatne a sociálne zariadenie. Na prízemí je  zriadená aj učebňa 0. ročníka. V tejto 
budove je aj telocvičňa,  ktorá  sa využívala okrem vyučovacích hodín telesnej a športovej 
výchovy aj  v rámci športovej prípravy a záujmovej  činnosti.  Vo večerných hodinách bola 
telocvičňa využívaná aj  širokou verejnosťou v rámci futbalového klubu, hasičského zboru, 
aerobiku a pod.  
V budove školskej jedálne sa vyučovali žiaci špeciálnych tried a B tried základnej školy, k 
dispozícii je tam 6 učební, vyučovanie prebiehalo v 2 zmenách. 
Jednotlivé  kabinety  a ŠKD  sa  na  konci  kalendárneho  roka  doplnili  novými  učebnými 
pomôckami. 

V školskom roku 2018/2019 sa investovalo do nasledujúceho vybavenia, pomôcok a služieb: 
magnetické  tabule  v hliníkovom ráme,  korkové tabule,  drevená tabuľa  trojkrídlová,  knihy 
a pracovné  zošity  do  školskej  knižnice,  oprava  strešnej  krytiny  na  budove  ŠJ,  výmena 
gumovej podlahy v budove ŠJ, softvér – Animuj svoj svet,  komplexná oprava elektrického 
varného kotla  v ŠJ,  oprava  a montáž  elektrických  rozvodov  v ŠJ,  príprava  miestnosti  pre 
škrabku  na  zemiaky  –  stavebné  práce,  montáž  3-zložkového  komínového  systému  v ŠJ, 
vymaľovanie kuchyne a ŠJ, umývací podlahový automat,  elektrické spotrebiče pre školskú 
jedáleň – kombinované sporáky – 2x,  krájač zeleniny,  škrabka na zemiaky,  kombinovaná 
chladničky,  taniere –plytké,  hlboké,  dezertné,  príbory,  poháre,  nerezové hrnce,  nádoby do 
konvektomatu,  prikrývky  na  nádoby  do  konvektomatu,  nerezové  sitká,  počítače  HP 
COMPAQ,  digitálny  fotoaparát,  vypaľovačky  do  dreva,  materiál  do  učebne  technickej 
výchovy,  zhotovenie  krojov  na  školské  akadémie,  viacúčelové  policové  skrine  do  triedy, 
stojan pod mikrofón,  kondenzátorový mikrofón,  knihy Trebišov a okolie  z neba,  vyvýšené 
záhony.



Školská knižnica bola k dispozícii v rámci výpožičného času (pondelok 11:30 – 12:30, streda 
12:30 – 13:30), bola však využívaná aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Členský 
poplatok bol symbolický - 0,20 €. V školskom roku 2018/2019 sa z vyzbieraných poplatkov 
objednali do knižnice po 1 exemplári 4 detské časopisy: Vrabček, Adamko, Maxík a Slniečko. 
Odborná literatúra pre učiteľov sa doplnila  metodickými príručkami k vlastivede,  biológii, 
fyzike,  pracovnému vyučovaniu,  technike,  k ochrane  života  a zdravia  pre  1.  aj  2.  stupeň. 
Doplnila  sa  edícia  Kuliferdo  súborom  pracovných  zošitov  zameraných  na  rozvíjanie 
špecifických funkcií pre žiakov 1. – 4. ročníka (samohlásky a dvojhlásky, spoluhlásky, práca 
s textom). V novembri a v decembri sa doplnil knižničný fond novými knihami z literatúry 
pre  deti  a mládež.  V rámci  čítania  s Osmijankom  sa  zakúpila  Zlatá  brána,  Osmijanko 
rozpráva, Stratená škola, Cibuľkové dobrodružstvá, Pištáčik, Minpinkovia. Zakúpili sa nové 
vydania  Danky  a Janky,  ďalej  po  10  exemplárov  z  Malého  princa,  Čarovného  pera, 
Najkrajších  slovenských  rozprávok.  Knižnica  sa  rozšírila  aj  o žiakmi  žiadanými  knihami 
(Mimi a Líza 1, 2, Záhada vianočného svetla, Dobrý deň, opica Škorica, Opica Škorica opäť 
vystrája).  Beletria  pre  deti  aj  dospelých  sa  doplnila  knihami,  ktoré  sme  dostali  do  daru 
(Stančíková, Stropkaiová, Tamášová).

Starostlivosť o učebne a inventár zbierok zabezpečovali zodpovední pedagogickí zamestnanci 
v spolupráci s vedením školy. 

Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2018

K 31. 12. 2018 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej výške 723 403,55 
€.  Do ŠR boli  vrátené  finančné  prostriedky 1 552,-  €  -  lyžiarsky kurz,  3 011,-  €  -  škola 
v prírode  a 184,50  vrátenie  dopravného  z roku  2017.  Nevyčerpané  dopravné  v roku  2018 
v celkovej sume 450,50 € bolo v decembri  2018 vrátené na účet obecného úradu.

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

610 a 620, t.j. mzdy a odvody do poisťovní  vo výške 546 457,07 €.

631001 cestovné náhrady: 870,33 € - na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod žiakov 
na rôzne súťaže a olympiády.

632 energie, voda a komunikácie: 21 733,94 € – elektrická  energia  a plyn,  voda,  poštové 
a telekomunikačné služby, internet. 

633 materiál: 19 097,66 € – nákup materiálu  na údržbu a na krúžky,  traktorová  kosačka, 
nákup kníh na odmenu a do knižnice,  časopisov, učebných pomôcok, tabule 
pre  žiakov  SZP,  program  AN-SVET  III,  vypaľovačky  do  dreva,  pracovné 
náradie  na  pracovné  vyučovanie,  kroje  pre  1.  –  4.  ročník,  kalkulačky  a 
učebnice na matematiku, nákup benzínu do kosačky, licencie, sieťky na okná 
v pivnici, žalúzie do tried nad telocvičňou.

635 rutinná a štandardná údržba: 13 198,83  € -  oprava  výpočtovej  techniky,  oprava 
a montáž  elektrických  rozvodov,  oprava  zborovní  a strechy  -   budova  ŠJ, 
oprava okien v telocvični, výmena vchodových dverí v sklade. 

636 nájomné za nájom: 212,- € -  prenájom automatu na vodu.

637 služby: 22 640,64  € – semináre,  BOZP  služba,  poradenské  služby  vo  verejnom 
obstarávaní,  vývoz odpadu,  poplatok  za  virtuálnu  knižnicu,  služby v oblasti 



ochrany  pred  požiarmi,  výkon  zodpovednej  osoby,  revízia  elektrických 
spotrebičov  a plynových  kotlov,  stravovanie  pre  zamestnancov,  poistné 
majetku  (výpočtová  technika),  tvorba  sociálneho  fondu,  lyžiarsky  kurz, 
poplatky a odvody banke deratizácia a dezinsekcia, renovácia tonerov.

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  77 753,40 €.

642014: 5 334,50  - dopravné. 

642015: 611,53 – transfér na nemocenské dávky.

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2018 bolo 630 156,50 €.

 V čerpaní základnej školy sa odzrkadlili finančné prostriedky : 

- Refundácia z ÚPSVaR vo výške 6 501  € (kód zdroja 1AC1 a 1AC2)
- Vrátky zo zdravotných poisťovní z roku 2017 vo výške 2 157,65 (kód zdroja 131H)
- Nevyčerpané dopravné z roku 2017(vyplatené  do 31.3.2018) vo výške  792 €  (kód 

zdroja 131H)
- Na krúžkovú činnosť z obecného úradu ZT 5 445,- € (kód zdroja 41)
- Na krúžkovú činnosť z obecného úradu VO 182,- € (kód zdroja 11H)
- za marketingové aktivity od SPP vo výške 500,- € (kód zdroja 72c)

Príspevok na stravné v hmotnej núdzi k 31.12.2018 bol čerpaný v celkovej výške 15 482,07 
€.

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2018 bolo 23 177,- €  na  mzdy 
a odvody, tvorbu SF.

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2018 bolo 38 559,83 € na mzdy 
a odvody, čistiace prostriedky, údržbu umývačky riadu, plynové sporáky s elektrickou rúrou, 
oprava a montáž elektrických rozvodov v kuchyni, škrabka na zemiaky, krájač na zeleninu, 
chladnička, tvorbu sociálneho fondu a odvoz kuchynského odpadu.

Záver
Silné stránky školy: 

 dobrá klíma pre pedagogických zamestnancov a žiakov,
 rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov, 
 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na požadovanej úrovni,
 rozmanité aktivity školy,
 pestrý výber záujmových útvarov, 
 realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule,
 uplatňovanie individuálneho prístupu,
 jazyková učebňa,
 notebooky pre pedagogických zamestnancov,
 práca žiakov v detskej organizácií Fénix,
 umiestnenia našich žiakov –  športové, spevácke, recitačné,  vedomostné a výtvarné 

súťaže,
 fungujúce športové aktivity,



 dobrá spolupráca rady školy s vedením školy a rodičmi žiakov,
 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy – podpora školskej činnosti,
 existujúce tradičné aktivity,
 reprezentácia  školy  na  verejnosti  (kultúrne  vystúpenia  žiakov  našej  školy,  výstava 

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

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

vzdelávanie, školský klub detí,
 kreatívny zápis žiakov do 1. ročníka,
 fungujúce preventívne programy na predchádzanie šikanovania, prevencia drog,
 dobrý stav budovy školy (zateplenie, plastové okná...),
 poloha školy.

Slabé stránky školy:
 motivovať, pripravovať a zapájať do vedomostných súťaží a olympiád viac žiakov,
 prevažuje motivácia známkami,
 chýba školský pozemok,
  nedostatočné vybavenie a využívanie školskej dielne,
 podceňovanie vplyvu výchovných predmetov,
 nedostatočná spolupráca s rodičmi niektorých žiakov,
 obmedzené priestory pre ŠKD,
 nedostatok kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP,
 zlá školská dochádzka žiakov zo SZP,
 nízka účasť rodičov na triednych rodičovských združeniach.

Strategické ciele školy:
 1) Zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov našej školy a ich možnosti uplatnenia sa na trhu 
práce, uplatnenie sa na stredných a vysokých školách.  
2) Udržať a zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru. 
3) Zapojiť sa do projektov za účelom získavania nových poznatkov a skúseností.  
4) Inovovať školský vzdelávací program podľa najnovších trendov.  
5) Vytvoriť efektívne pôsobiace motivačné prostredie. 
6) Rozvíjať spoluprácu školy s rodičmi, priateľmi školy a širšou verejnosťou. 
7) Znížiť absenciu žiakov.

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

Vypracoval: Mgr. Michal Varga
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