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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy s materskou školou, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves 

za školský rok 2018/2019 

 

 

 

 

Predkladá: 

      

Mgr. Magdaléna Suchaničová 

riaditeľka školy      

    

      Prerokované v pedagogickej rade školy 

                   dňa 15.10.2019 

 

      Vyjadrenie rady školy:  

      Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

      s c h v á l i ť  

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

ZŠsMŠ  

za školský rok 2018/2019 

                                                                               

                                                                       ................................................................. 

                   Mgr. Erika Čuchranová 

    predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

Obec Chminianska Nová Ves 
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Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠsMŠ  

za školský rok 2018/2019 

 

 

................................................................                

   Mgr. Peter Konečný 

      starosta obce Chminianska Nová Ves  
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Na správe spolupracovali: 

Mgr. Magdaléna Suchaničová, riaditeľka školy 

Mgr. Jana Kollárová, zástupkyňa riaditeľky školy / výchovno-vzdelávacia časť/ 

Mgr. Július Pošivák, zástupca riaditeľky školy /štatistiky/ 

Emília Čontofalská, zástupkyňa za MŠ 

Mgr. Ana Hekkelová výchovný poradca 

Bc.   Jana Grešáková, ekonómka a personalista, kontinuálne vzdelávanie 

Mgr. Marianna Matéffyová, vedúca MZ 1.- 4. ročníka 

Mgr. Agáta Kočanová, vedúca MZ – ŠT (1.-6. ročníka ) 

Mgr. Zdenka Stavrovská, vedúca ŠKD 

PaedDr Viera Miščáková, vedúca PK Slovenský jazyk a literatúra 

Mgr. Jana Foľtová, vedúca PK cudzích jazykov ( ANG, NEM, RUS ) 

Mgr. Andrea Zubáková, vedúca PK Dejepis, Geografia, Občianska náuka, Náboženská 

výchova,  Mediálna výchova, Finančná gramotnosť 

Mgr. Judita Višňovská, vedúca PK Matematika, Informatika 

Ing. Nataša Neštinová, vedúca PK Biológia, Chémia, Fyzika 

Mgr. Martina Petričková, vedúca PK Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Výchova 

umením,  

Mgr. Peter Melník, vedúci PK Telesná výchova 

Mgr. Viera Tarcalová, vedúca PK Technika, Svet práce, Pracovné vyučovanie 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov 

2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 

3. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

4. Koncepcia rozvoja školy na roky 2013 - 2018 

5. Organizácia a plán aktivít ZŠsMŠ  na školský rok 2018/2019. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠsMŠ  

8. Ďalšie podklady (vyhodnotenia zasielané jednotlivými orgánmi podieľajúcimi sa na 

príprave súťaží a olympiád, záujmovej a mimoškolskej činnosti) 
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Prílohy 

Správa o dosiahnutých výsledkoch v MŠ 

Prílohy tvoria správy vedúcich PK, MZ za jednotlivé vzdelávacie oblasti a preventívne 

výchovno – vzdelávacie oblasti 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019 
 

A/  Základné identifikačné údaje o škole 

 
1. Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves 

       

      2. Školská 28, 082 33  Chminianska Nová Ves  

      

      3. 051/77 95214, 051/74 81792 

 

      4. www.zschnv.edu.sk, zschnv@zschnv.edu.sk 

 

      5. Obec Chminianska Nová Ves 32, 082 33  Chminianska Nová Ves  

          zastúpenie – Mgr. Peter Konečný  

          tel.č. 051/795 8510 

          www.chminianska.sk, obecchmin.n.ves@stonline.sk 

 

      6. Mgr. Magdaléna Suchaničová – riaditeľka školy  

          Mgr. Jana Kollárová – zástupkyňa riaditeľa pre 5.-9. ročník  

          Mgr. Július Pošivák – zástupca riaditeľa 1.st. a pre špeciálne triedy a hospodárky   

          zástupca  

           

      7. Rada školy a iné poradné orgány školy 
 

7.1 Zloženie Rady školy v školskom roku 2017/2018 

1. Mgr. Erika Čuchranová - za pedagogických zamestnancov ZŠ -  predseda RŠ 

2. Oľga Kovalíková - za pedagogických pracovníkov MŠ 

3. Bc. Jana Grešáková- za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 

4. Edita Slezáková – za rodičov ZŠ –podpredseda RŠ  

5. Mgr. Pavol Uličný - za rodičov ZŠ 

6. Ľubomíra Balunová – za rodičov ZŠ 

7. Mária Harničárová – za rodičov MŠ 

8. Stanislav Miškuf- delegovaný zástupca zriaďovateľa 

9. Zuzana Dolinská- delegovaný zástupca zriaďovateľa 

10. Agáta Miškufová – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

11. Miroslava Uličná - delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

7.2     Činnosť Rady školy v školskom roku 2018/2019 

Prvé zasadnutie RŠ:  

http://www.zschnv.edu.sk/
http://www.chminianska.sk/
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Prvé zasadnutie sa konalo 19.9.2018. Zasadnutie sa týkalo uvedenia p. riaditeľky do funkcie 

na ďalšie obdobie od 1.7.2018. Rada školy prerokovala  inovovaný ŠkVP ,,Učíme sa pre 

seba“ Dodatok č. 1 Vzdelávací program pre žiakov s VPU. Prerokovala inŠkVP pre ZŠ  

inŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Do učebného  plánu základnej 

školy bola pridaná nová vzdelávacia oblasť Špeciálnopedagogická podpora s predmetmi 

Rozvíjanie špecifických funkcií a Individuálna logopedická intervencia. Na našej škole 

prebieha vyučovanie predmetu Rozvíjanie špecifických funkcií RŠF. Ďalej bolo prerokované 

organizačné zabezpečenie školy v tomto školskom roku. Zloženie pedagogického zboru sa 

zmenilo, rozviazaný pracovný pomer bol s 2 pedagogickými zamestnancami, 2 pedagogické 

zamestnankyne sú na materskej dovolenke.  V tomto školskom roku sa znížil počet žiakov. 

Pani riaditeľka zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za šk.rok 2017/2018.  

Druhé zasadnutie RŠ: 

Druhé zasadnutie sa konalo dňa 21.11.2018. Témou zasadnutia bol návrh rozpočtu na školský 

rok 2019/2020. Celý návrh bol rozpracovaný podrobne ekonómkou školy. Bolo 

skonštatované, že výška rozpočtu závisí od počtu žiakov. Počet žiakov na našej škole z roka 

na rok klesá, takže klesá aj rozpočet školy. Návrh rozpočtu si preštudovali všetci členovia RŠ. 

Rada školy sa oboznámila s návrhom rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok. 

Tretie zasadnutie RŠ: 

Tretie zasadnutie sa konalo dňa 20.3.2019. Zasadnutie bolo zamerané na prednesenie  

a prerokovanie Správy o hospodárení ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves. Od 1.2.2019 pre 

nedostatok finančných prostriedkov a z dôvodu klesajúceho počtu žiakov bol znížený stav NZ 

o jednu zamestnankyňu. Ďalším bodom bolo rozúčtovanie platieb za energie na rok 2019. 

Členovia RŠ boli oboznámení s rozúčtovaním platieb za energie. Správa bola vypracovaná 

podrobne a so správou sa oboznámili všetci členovia RŠ. Členovia Rady školy  súhlasili so 

Správou o hospodárení ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves v roku 2019. Ďalším bodom bola 

Výročná správa  o činnosti RŠ za rok 2018. P. predsedníčka upozornila RŠ na potrebu 

doplňujúcich volieb do RŠ, nakoľko členstvo v rade sa skončí jednej členke,  ktorej syn k 30. 

6. 2019 skončil povinnú školskú dochádzku na našej škole. Navrhla doplňujúcu voľbu 

uskutočniť na začiatku nového školského roka na najbližšom plenárnom zasadnutí rodičov. 

Členovia s týmto návrhom súhlasili, keďže voľba riaditeľa školy na nové funkčné obdobie sa 

uskutočnila v druhom polroku šk.r.2017/18 v mesiaci máji a rada škola neplánovala schádzať 

sa počas hlavných prázdnin. 

Všetci členovia RŠ pristupovali k svojej práci zodpovedne a pravidelne sa zúčastňovali 

zasadnutí RŠ.  

 

 

7.3 Organizácia metodických združení (MZ) a predmetových komisií (PK) - prehľad  

 

MZ 1.-4. ročník       Mgr. Mariana Matéffyová   
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MZ  1.-5. ročník ŠT                  Mgr. Agáta Kočanová  

Na II. stupni – nižšie stredné vzdelávanie  pracovali nasledujúce predmetové komisie: 

Jazyk a komunikácia:  PK-SJL     PaedDr. Viera Miščáková 

    PK-CJ                 Mgr. Jana Foľtová 

Človek a príroda     :   PK-FYZ, CHEM, BIO    Ing. Nataša Neštinová  

Človek a spoločnosť:  PK-GEO, DEJ, OBN                    Mgr. Andrea Zubáková  

Človek a hodnoty :      PK-NAV, MEV,FIG               Mgr. Andrea Zubáková 

Matematika a práca s informáciami: PK-MAT, INF              Mgr. Judita Višňovská 

Človek a svet práce:    PK-TECH, SVP, PRV   Mgr. Viera Tarcalová  

Umenie a kultúra:   PK-VYV, HUV                 Mgr. Martina Petričková 

Zdravie a pohyb:  PK-TSV  ( 1.st.-2.st.)               Mgr. Peter Melník 

Interné metodické združenie MŠ :              Oľga Kovalíková 

 

B/ Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov individuálne začlenených, 

žiakov so ŠVVP v školskom roku 2018/19 

 

Základná škola 

Ročník 
Počet 

tried 

Skutočný počet žiakov 

k 15.09.2018 k 31.08.2019 

    spolu individ. Z.  ŠVVP spolu individ. Z.  ŠVVP 

1. 2 38     38     

2. 2 35     37   1 

3. 1 21     21     

4. 2 42 3   41 2 1 

1.stupeň 7 136 3   137 2 2 

5. 2 41     40   1 

6. 2 36 1 3 37 1 3 

7. 2 40 2 2 38 2 1 

8. 2 34 3   35 3   

9. 1 30 1 2 31 1 2 

2.stupeň 9 181 7 7 181 7 7 

1.-9. 16 317 10 7 318 9 9 

 

Poznámka: 1. Prvý stupeň navštevovalo k 30.6. 2018 137 žiakov, ( čo bolo o 8 menej ako  

v predchádzajúcom šk.r.), z toho 59 dievčat, 78 chlapcov, 4 žiaci boli začlenení.    

 2. Druhý stupeň navštevovalo k 30. 6. 2018 181žiakov, (čo bolo o 11 viac, ako   

    v uplynulom šk.r.), z toho 82 dievčat, 99 chlapcov, 13 žiaci boli začlenení.    

         3. Spolu základnú školu k 30.6. 2018 navštevovalo 318 žiakov, z toho 141    

            dievčat, 17 žiakov bolo začlenených. 

                     4. Celkový počet žiakov  k 30. 6. 2018  bol 348, (čo bolo o 5 žiakov menej ako  

                        v predchádzajúcom šk.r), z toho 30 žiakov zo špeciálnych tried,(čo bolo o 8  

                        žiakov menej ako v predchádzajúcom šk.r.). 
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                        Povinnú školskú dochádzku k 15.9. 2018 v Anglicku plnilo 12  žiakov. 

 

Špeciálne triedy 

 

 

Ročník 
Počet 

tried 

Skutočný počet žiakov 

k 15.09.2018 k 31.08.2019 

    spolu A-variant B-variant spolu A-variant B-variant 

1.              

2.               

3.   2 2   2 2   

4.               

1.stupeň   2 2   2 2   

5. 1 4 3 1 4 3 1 

6. 1 9 9   9 9   

7.   2 2   2 2   

8. 1 8 8   8 8   

9. 1 5 5   5 5 
 

2.stupeň   28 27 1 28 27   

1.-9.   30 29 1 30 29 1 

 

 

Poznámka: 1. Prvý stupeň k 30. 6. 2018 navštevovali 2 žiaci, (čo bolo o 3 žiakov menej ako  

              v predchádzajúcom šk.r.), obidve boli dievčatá. 

         2. Druhý stupeň k 30.6. 2018 navštevovalo 28 žiakov, teda o 5 menej ako  

v predchádzajúcom šk.r., z toho19 dievčat. 

                     3. Celkový počet žiakov ŠT k 30.6.2018 bol 30 žiakov, z toho 21 dievčat. 

 

 

Prehľad dochádzky žiakov ZŠ za školský rok 2018/19 

 

 

Ročník 

Počet vymeškaných hodín v šk.r. 2018/19 

Celkom  
Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4. 7190 9183 52,9 67 78 305 0,6 2,2 

5.-9. 12327 15904 68,9 87,9 147 307 0,8 1,7 

1.-9. 19517 25087 62 78,9 225 612 0,7 1,9 
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Ročník Počet vymeškaných hodín v šk.r. 2017/18 

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.    5 933   7 562   43,63   55,6    89      0   0,65  0 

5.-9.    9 238 11 852   60,8   69,7  176  289   1,04  1,7 

1.-9.  15 171 19 414   52,22   62,65  265  289   0,87  0,94 

 

Poznámka: 1. Pre porovnanie uvádzame aj školský rok 2017/18, oproti ktorému počet   

       vymeškaných hodín vzrástol o 4 346 hodín v 1.polroku a 5 673hodín v 2.polroku. 

        2. Vysoký je nárast počtu neospravedlnených hodín. Pričom v 1.polroku počet NH  

       bol nižší 64 NH, v druhom polroku bol nárast vyšší o neuveriteľných 323  

       vymeškaných NH. 

        3.Počet vymeškaných a NH bol  na 1.st. v 2. polroku šk.r. v porovnaní  

       s 1.polrokom o 227 vymeškaných NH, čo je pomerne vysoký nárast vymeškaných  

       a neospravedlnených hodín. 

       4. Tento nárast vymeškaných hodín v ZŠ je spôsobený hlavne vysokým počtom  

       rómskych žiakov, ktorí pochádzajú zo SZP a v rámci inklúzie sú začleňovaní do    

       tried ZŠ aj napriek tomu, že mnohí tam skutočne nepatria.  

         

  

 

Prehľad dochádzky žiakov ŠT za školský rok 2018/19 

 

Ročník 

Počet vymeškaných hodín šk.r. 2018/19 

Celkom  
Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4. 165 123 82,5 61,5 0 0 0 0 

5.-9. 2500 4475 89,3 159,8 54 128 1,9 4,6 

1.-9. 2665 4598 88,8 153,3 54 128 1,8 4,3 

 

 

Ročník Počet vymeškaných hodín šk.r. 2017/18 

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.      438     558    87,6   111,6    21    44   4,2   8,8 

5.-9.   2 444  3 307    74,1  100,2  158  129   4,8   3,9 

1.-9.   2 882  3 865    75,8   101,7   179    173   4,7  4,6 

 

Poznámka: 1. Pre porovnanie opäť uvádzame nielen predchádzajúci ale aj šk.r.  2017/18.  

          2. Napriek faktu, že počet žiakov v ŠT klesol o 8 žiakov, počet vymeškaných NH  

         je stále vysoký.  

          3. Vysoký je aj počet OH. Pri nižšom počte žiakov v ŠT  oproti šk.r.2017/18 je  

nárast počtu vymeškaných hodín o 733. Rodičia niektorých žiakov využívali  

možnosť ospravedlniť svoje dieťa 3 po sebe nasledujúce dni, čím sa podstatne 

podieľali na počte vymeškaných hodín svojho dieťaťa.  



Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves  

10 

 

4. V šk.r. 2019/20 bude nutné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k ešte  

vyššiemu nárastu počtu vymeškaných hodín žiakmi, hlavne takých, ktoré 

ospravedlňujú rodičia. Tu je potrebné podotknúť, že k tomuto javu dochádza len 

zo strany rómskych rodičov a zvlášť niektorých rodín. 

 

 

Prehľad dochádzky žiakov celkom za školu (ZŠ, ŠT) za školský rok 2018/19 

 

Ročník 

Počet vymeškaných hodín_ZŠ  

Celkom  
Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4. 7190 9183 52,9 67 78 305 0,6 2,2 

5.-9. 12327 15904 68,9 87,9 147 307 0,8 1,7 

1.-9. 19517 25087 62 78,9 225 612 0,7 1,9 

 

 

Ročník 

Počet vymeškaných hodín_ŠT 

Celkom  
Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4. 165 123 82,5 61,5 0 0 0 0 

5.-9. 2500 4475 89,3 159,8 54 128 1,9 4,6 

1.-9. 2665 4598 88,8 153,3 54 128 1,8 4,3 

 

 

Ročník Počet vymeškaných hodín šk.r. 2017/18 

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.   6 371    8 800  18,63  25,66  110      44   0,32  0,13 

5.-9. 11 682  15 159  34,16  44,20  334    418   0,97  1,22 

1.-9. 18 053  23 959  52,77  69,85  444    462   1,30  1,35 

            

  

Ročník Počet vymeškaných hodín šk.r. 2018/19 

Celkom  Priemer na 

1.žiaka 

Z toho neospr. 

hodín spolu 

Priemer na 1. 

žiaka 

1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 1. polr. 2. polr. 1. polr. 2.polr. 

1.-4.  7 355    9 306  21,14 26,74         78     305  0,22 0,88 

5.-9. 14 827 20 379  42,60  58,56       201     435  0,56 1,25 

1.-9. 22 182 29 685  63,74  85,30       279     740  0,80 2,13 

 

 

Poznámka: 1. Celkový počet vymeškaných hodín v šk.r. bol 51 867. Z tohto počtu hodín,  

                   44 604 hodín vymeškali žiaci ZŠ. 
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        2. Nárast počtu vymeškaných hodín oproti šk.r. 2017/18 je 2 592 VH. Spôsobené   

                   je to hlavne vymeškávaním hodín rómskymi žiakmi. 

        4. Oproti šk.r. 2017/78 stúpol počet vymeškaných, ale neospravedlnených hodín  

       o 278 neospravedlnených VH, čo je v prepočte o 0,80 VNH na 1 žiaka viac . 

        3. Na plenárnom zasadnutí rodičov dňa 1.10.2019 bol prijatý Dodatok č. 1  

         k Školskému poriadku, ktorý upresňuje čl. 5, týkajúci sa dochádzky žiakov.  

        Rodič bude môcť ospravedlniť svoje dieťa  na 3 dni z dôvodu zdravotných 

        problémov najviac 1x za štvrťrok. 

       4. Z celkového počtu VH za celý šk.r. 2018/19 je priemerný počet VH na 1 žiaka  

       149,04 VH. Priemerný počet NH na 1 žiaka za celý šk.r. je 2,93 vyučovacích   

        hodín.  

        

 

 

Údaje o počte detí v MŠ 

- celkový počet tried v MŠ:                 2 

 

- počet prijatých detí spolu:               48 (čo je o 6 viac, ako v minulom šk.roku ) 

- počet prijatých 3-ročných detí:        18  

- počet prijatých 4-ročných detí:        12 

- počet prijatých 5–7-ročných detí:    18     

- celkový počet detí  v MŠ:                 48 

- z toho počet prijatých detí v hmotnej núdzi:   0 

- počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ:  16 

- počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky:   1 

 

Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov v šk. roku  2018/2019 

- 3 - 6 ročné deti: Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách 

       Školský vzdelávací program: „ Hráme sa a tvoríme spolu“  

 

- 6 - 7 ročné deti:  Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s OPŠD v MŠ 

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí 

1.trieda LIENKY - deti od 3-5 rokov -  triedna učiteľka: Emília Čontofalská  
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                                                           učiteľka: Bc. Lenka Miškufová  

2.trieda VČIELKY - deti od 5-7 rokov - triedna učiteľka: Katarína Korčaková  

                       učiteľka: Oľga Kovalíková  

 

 

C/ Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. roč. ZŠ 

 

  V školskom roku 2018/19 sa na 1.stupni v 1. ročníku ZŠ vzdelávalo spolu 36 žiakov  

v dvoch triedach, čo bolo o 12 žiakov viac ako v šk.r. 2017/18.  

Do 1. ročníka bolo zapísaných na školský rok 2019/20 32 žiakov, čo je o 9 viac, ako   

v minulom školskom roku. Nebol udelený žiadny odklad povinnej školskej dochádzky. 

 

Počet zapísaných žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu z toho dievčatá odklady nezaškolený v MŠ samostatných spojených nultý 

32 17 0 7 2 0 0 

 

 

 

D/ Údaje o počte prijatých žiakov do 1. roč. SŠ 

 

Žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v šk.r. 2018/19 

boli prijatí na stredoškolské štúdium v nasledujúcich počtoch na jednotlivé typy stredných 

škôl : 

 

 

Gymnázium 5 

OA 2 

SOŠ 10 

SZŠ  3 

SPŠ 5 

SUŠ 2 

OUI 11 

Spoj. škola 1 

Prac. Pomer , mimo SR, iné 4, 1, 1 

 

Spolu : 39  /100,00% úspešnosť/+4PP+1mimo SR+1plní PŠD na ZŠ 
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E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytnutého    

     stupňa vzdelania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 1.  V šk.r. 2018/19 prospelo celkom 288 žiakov, neprospelo 17 žiakov. 

2.  V šk.r. 2018/19 nebolo hodnotených 13 žiakov ZŠ z dôvodu plnenia povinnej  

   školskej dochádzky osobitným spôsobom. 

         3.  V ŠT prospelo 30 žiakov, z toho 15 s vyznamenaním, 7 veľmi dobre a 8  

   žiakov prospelo dobre.  

                 

Výsledky klasifikácie, priemerné známky za jednotlivé predmety vo všetkých ročníkoch 

 

Ročník 
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 

1.-

4.roč. 
5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

5.-

9.roč. 

1.-

9.roč. 

Predmet   

Slovenský jazyk 2,17 2,11 1,9 2,57 2,19 2,67 2,66 2,33 2,97 2,8 2,67 2,43 

Anglický jazyk   1,97 1,81 2,11 1,96 2,67 2,25 2,43 3 2,57 2,58 2,27 

Nemecký jazyk               1,4 1,57 2,18 1,72 1,72 

Ruský jazyk               2,4 2,88 2,06 2,45 2,45 

Matematika 2,22 2,03 1,86 2,46 2,14 2,79 2,74 2,39 3,29 2,93 2,83 2,49 

Dejepis           2,54 2,54 2,28 2,74 2,4 2,5 2,5 

Geografia           2,77 2,49 2,53 3 2,3 2,62 2,62 

Občianská náuka             1,89 2,33 2,89 1,37 2,12 2,12 

Fyzika             2,77 2,44 3,06 2,73 2,75 2,75 

Chémia               2,31 3,26 2,62 2,73 2,73 

Prvouka 2,08 1,97     2,03             2,03 

Prírodoveda     1,76 2,32 2,04             2,04 

Ročník 1.-4. ročník 5.-9. ročník 1.-9.ročník 

  1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 1.polr. 2.polr. 

Počet žiakov celkom  135 137 179 181 314 318 

Prospeli s vyznam. 55 53 52 54 107 107 

Prospeli veľmi dobre 9 10 43 41                            52 51 

Prospeli 48 66 30 64 78 130 

Neprospeli 13 1 46 16 59 17 

Nehodnotení/v 

zahraničí, zo zahraničia 
10 7 8 6 18 13 

Počet 

dostatočných  

MAT 12 28 32 53 44 81 

SJL 18 33 45 55 63 88 

Počet 

nedostatočných 

MAT 11 1 33 16 44 17 

SJL 11 1 11 5 22 6 

Znížená 

známka zo 

správania 

2.stup. 1 0 8 1 9 1 

3.stup. 3 1 1 2 4 3 

4.stup. 0 6 2 3                                        2 9 
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Biológia           2,38 2,77 2,25 3,2 1,87 2,49 2,49 

Vlastiveda     1,76 2 1,88             1,88 

Informatika           1,69 1,57 1,28 1,46 1,1 1,42 1,42 

Pracovné 

vyučovanie     1,52 1 1,26   

 

        1,26 

Pestovateľské 

práce             1       1 1 

Technika           1,28 1,29 1,17 1,03   1,19 1,19 

Výtvarná výchova 1,5 1,08 1,43 1 1,25 1 1 1 1   1 1,13 

Dopravná výchova 1,61 1,33     1,47             1,47 

Hudobná výchova 1,58 1,31 1,52 1 1,35 1,03 1,03 1,03 1,03   1,03 1,19 

Telesná a športová 

výchova 1,08 1,06 1,29 1 1,11 1 1 1 1,24 1,1 1,07 1,09 

 

    

1.  Zvládnutie učiva na I. stupni 

 

   Na prvom stupni na konci školského roka prospelo 129 žiakov ZŠ, z počtu 137 

žiakov, čo predstavuje 94,16%, 1 žiak neprospel, 7 žiaci plnili povinnú školskú dochádzku 

v zahraničí. Na základe výsledkov z výstupných testov  a hodnotenia úrovne zvládnutého 

učiva z MAT a SJL  môžeme skonštatovať, že výsledky sú uspokojivé. Takmer všetky triedy 

na 1. stupni dosiahli veľmi dobré výsledky až na triedu 1.B, kde zloženie triedy s veľmi 

slabými žiakmi dosiahli najslabšie výsledky. 

V každej triede bol  napísaný predpísaný počet diktátov s tematickým zameraním.  Výstupné 

testy sa napísali tak, ako je uvedené v metodických pokynoch a učebných osnovách pre 

jednotlivé predmety, ktoré boli schválené na prvom zasadnutí MZ v súlade so ŠkVP „Učíme 

sa pre seba.“ 

  

Tabuľka dosiahnutých výsledkov vo výstupných testoch: 

Trieda 

Slovenský jazyk Matematika 

Diktát 

Priemer z 

testu % 

Priemer z 

testu % 

1.A 1.68 1,35 90% 1,30 90% 

1.B         4,2 3,92      44,32% 3,45     59,24% 

         2.A 2,71 1,77 83,9 1,86 81,8 

2.B 2,14 1,67 85,5 1,94 79,4 

3.A 2,27 2,00  76,43 1,83   80,79 

4.A 2,75 2,63  70,6% 2,27    70,2% 

4.B         2,2         2,3         73%          2,3            70% 
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Učitelia v MAT zaznamenali na základe testovania nasledovné nedostatky:                                                                                                                                                     

1.A. –  sčítanie a odčítanie v obore do 20                                                                                                                                                                    

1.B  -    numerické sčítanie a odčítanie ale aj  slovná úloha na odčítanie v obore do 20                                                                                                                                                                 

2.roč. -  sčítanie a  odčítanie s prechodom cez 10, rysovanie a označovanie priamok a úsečiek.                                                                                                                                                         

3.roč.-   zaokrúhľovanie čísel  a odčítanie 4 ciferných čísel                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.roč. -  zložená slovná úloha a výpočet obvodu štvorca a obdĺžnika 

                                                                                                                                           

 

V SJL sa tiež zaznamenali nedostatky vo vedomostiach:                                                                                                        

1.A - usporiadanie slov vo vete a jej prepis                                                                                                                                                                 

1.B. - dopĺňanie  písmen do slov a  priraďovanie slov ku vete.                                                                                                                                                   

2.roč.  - dopĺňanie rozlišovacích znamienok a tvorenie viet podľa zadania                                                                                                                                                          

3.roč.  - dopĺňanie i,í,y,ý do slov, vypísanie prídavných mien z textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. roč.  -  správny zápis radovej číslovky,  literárna teória a vyhľadávanie priamej reči   

                                                                                                                                                                                                       

Zisteným nedostatkom vo vedomostiach žiakov sa budú učitelia venovať s väčšou pozornosťou 

a  pomocou rôznych metód, foriem i hier sa budú snažiť ich postupne  odstraňovať. 

Diktáty boli vždy zamerané na prebratý tematický celok či daný gramatický jav. 

Žiaci na 1. stupni  mali  problém aplikovať získané vedomosti na hodinách SJL v 

diktátoch. Najviac problémov s týmto mali rómski žiaci, ktorých aj komunikácia v spisovnom 

jazyku bola slabšia. Ich domáca príprava bola slabá a u niektorých úplne chýba. Učitelia 

skonštatovali,  že najviac chýb robili žiaci z nepozornosti, ale aj z neschopnosti  aplikovať 

získané vedomosti v diktáte. 

Zvláštnu kategóriu vo výchovno-vzdelávacom procese tvorili začlenení žiaci. V šk.r. 

2018/19 sa na prvom stupni vzdelávali 3 takíto žiaci, a to v obidvoch druhých a v obidvoch 

štvrtých ročníkoch. Žiakov, ktorí by sa mali vzdelávať inou formou začlenenia  na 1.stupni 

bolo oveľa viac, nachádzajú sa v každej triede. Títo žiaci pochádzajú hlavne zo sociálne 

zaostalého prostredia. Vo štvrtom ročníku bol začlenený žiak, ktorého sme prijali po prestupe 

z evanjelického gymnázia, u ktorého bola absolútne zanedbaná diagnostika. Tento žiak bol 

začlenený od mája 2019. U žiaka boli potvrdené ŠVVP ako je dyslexia, dysgrafia, 

dysortografia.  Týmto sme chceli poukázať na prácu našich pedagógov na 1.st., ktorí ak 

zaregistrujú, že vo výchovno-vzdelávacom procese má žiak dlhodobejšie neúspechy, tak 

reagujú a spolupracujú s rodičmi dieťaťa, CPPP a P v Prešove.  U viacerých žiakov na 

1.stupni absentuje domáca príprava, taktiež záujem rodičov o dosahované výsledky, ale aj 

vysoký počet vymeškaných hodín. Učivo žiaci zvládli na rôznych úrovniach, pretože 

štruktúra každej triedy na prvom stupni je skutočne rôznorodá. Prínosom bola práca 

asistentky učiteľa, ktorej úväzok bol vyskladaný tak, že pracovala takmer vo všetkých 

triedach na prvom stupni.                                                                                                                                        

Triedni učitelia podrobne rozobrali hlavne nedostatky, ktoré sa ukázali na konci 

školského roka a dôslednou analýzou zistených nedostatkov vo vzdelávacom procese 

stanovili opatrenia, prostredníctvom ktorých sa budú snažiť tieto nedostatky eliminovať.  



Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves  

16 

 

Zistené nedostatky vo vedomostiach žiakov v jednotlivých ročníkoch sú podrobne 

uvedené v správe MZ za šk.r. 2018/19. 

 

Úroveň čitateľských zručností 

 

Úroveň čitateľských zručností žiakov na 1. stupni bola priemerná. Žiaci čítali vcelku 

primerane a mnohí už čítali  s porozumením aj v nižších ročníkoch. Niektorí žiaci mali  

s porozumením čítaného textu problém, niektorí nemali ani záujem o čítankové a ani  

mimočítankové čítanie. Rómski žiaci ešte čítali slabikovane a aj vo vyšších ročníkoch mali 

s čítaním problémy, ako aj s porozumením textu. V 1.B triede (trieda čisto rómska so svojou 

históriou), deviati žiaci zvládli čítanie po slabikách, šiesti žiaci po jednotlivých hláskach. 

Problémy pretrvávali pri plynulom čítaní a porozumení textu. Žiaci nevedia samostatne 

pracovať, potrebujú neustály individuálny prístup učiteľa alebo asistenta učiteľa. U žiakov 

ešte pretrvávajú problémy s kŕčovitým držaním ceruzy, u piatich žiakov je silný prítlak na 

podložku, nedodržiavajú línie a majú problémy s priestorovou orientáciou v zošite. Diktáty 

zvládli len pri jednotlivých samostatných písmenách, nakoľko aj tam robia chyby pri veľkých 

a malých písmenách. Slabiky a slová v písanej podobe napísali len odpisom z tabule alebo 

predpísaním v zošite. Veľké nedostatky vyplývali z nedostatočnej domácej prípravy, nerobili 

si domáce úlohy, čítali len v škole a na doučovaní s učiteľkou. Asistentka učiteľa bola veľmi 

nápomocná, nakoľko bola potrebná pri každej činnosti, pretože ani jeden žiak v triede 1.B 

nevedel pracovať samostatne a plniť úlohy zadané učiteľom. Dôležitú úlohu pri formovaní 

vzťahu dieťaťa ku knihe a k samotnému čítaniu zohráva aj domáce prostredie. Pokiaľ v rodine 

nie je tento vzťah formovaný od útleho detstva a v rodine sa čítaniu nevenujú, aj samotné 

dieťa má v škole problém so záujmom o čítanie.   

                                                                                                                         

 

2.  Zvládnutie učiva na II. stupni 

 

Na druhom stupni ZŠ zo 181 žiakov prospelo 159 žiakov, čo predstavuje 87,85 % , 16  

žiaci neprospeli, 6 žiakov bolo nehodnotených z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky 

v zahraničí.  Učivo bolo vo všetkých predmetoch a ročníkoch odučené v súlade s učebnými 

osnovami a vzdelávacími štandardami. Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci 

dodržiavali pedagogické zásady s cieľom rozvíjať u žiakov kompetencie potrebné pre bežný 

život. Predmety boli vyučované odborne. Žiaci dosahujú väčšinou priemerné výsledky.  

Anglický jazyk 

I.stupeň – žiaci zvládli učivo veľmi dobre až výborne. Okrem klasických učebníc 

a pracovných zošitov boli im nové informácie z CJ prezentované pesničkami, básničkami, 

interaktívnymi hrami, rozprávkovými knihami a pod.. Taktiež pri vypracovávaní rôznych 

projektov či plagátov boli tvoriví a preukazovali tak svoje znalosti z gramatiky aj slovnej 

zásoby. Učivo a následné testy žiaci vo všetkých ročníkoch zvládli veľmi dobre až výborne.   

II.stupeň 

Skupiny žiakov boli rôznorodé, od výborných, až po individuálne začlenených žiakov 

a rómskych žiakov, ktorí až na malé výnimky neprejavili záujem o učivo.  
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Čo sa týka učiva, na II. stupni, bolo oveľa náročnejšie. Žiaci sa učili nájsť si vhodný štýl 

učenia. Školský rok začali slabšie, no v  II. polroku bolo vidno zlepšenie a chápaní učiva. 

Žiaci boli vedení k samostatnosti, či už pri rôznych prezentáciách projektov, alebo pri 

komunikácii na hodinách ANJ, ktorá je veľmi dôležitá, a to pre všetky ročníky na II. stupni.  

Nemecký jazyk 

Učivo bolo prebrané podľa inovovaných učebných osnov. Texty boli vyučujúcou 

upravované, nakoľko používaná učebnica v 8. a 9. roč. bola pre úplných začiatočníkov veľmi 

náročná. Preverovanie a upevňovanie učiva bolo uskutočňované aj formou projektov a ich 

prezentáciou, čím sa žiaci učili vystupovať pred "publikom". 

Žiakov 7.roč. NEJ zatiaľ zaujíma, baví ich a dosiahli lepšie výsledky ako žiaci učiaci sa z 

pôvodných náročných učebníc. V 8. a 9. ročníku – z dôvodu slabšej prípravy žiakov bola 

úroveň vedomostí priemerná.  

Ruský jazyk 

Žiaci učivo zvládli. K jednotlivým témam vytvárali projekty, ktoré sa zozbierali 

a uložili na CD. U žiakov bola rozvíjaná čitateľská gramotnosť prostredníctvom práce 

s textom. 

Dejepis  

Vo vyučovaní dejepisu boli dodržané vzdelávacie štandardy a vyučovanie prebiehalo 

podľa ŠVP ISCED 2 a ŠkVP. Na hodinách sa využívali dejepisné mapy, atlasy, prezentácie 

v PowerPointe, obrazový materiál. Žiaci pracovali aktívne. Možno konštatovať aj mierne 

zlepšenie prospechu u žiakov. Vo väčšej miere boli využívané inovatívne metódy a cvičenia 

a texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Aj keď príprava a výsledky žiakov zo SZP sú slabé, 

nedostatočný prospech vykazuje len pár žiakov.  Žiaci z pohľadu obsahových a výkonových 

štandardov vedia opísať historické udalosti, porovnávať ich, vedia rozpoznať hlavné znaky 

pojmov, identifikovať spôsob života v daných obdobiach. Veľmi pozitívne hodnotíme prácu 

a aktivitu žiakov deviateho ročníka, čo sa ukázalo aj pri realizácii besedy s p. Tiškovou 

a exkurzie do Židovskej synagógy v Prešove, kde boli veľmi pochválení za prejavený záujem 

a disciplínu.  

Geografia  

Učivo bolo prebrané  a ukončené prezentáciou záverečných projektov a referátov. 

Väčšina žiakov sa pripravovala na vyučovacie hodiny, mali záujem o predmet, avšak žiaci zo 

SZP, až na malé výnimky, sa na vyučovanie pripravovali málo. Na hodinách sa vo veľkej 

miere využívali atlasy, nástenné mapy, glóbus a vlastné prezentácie. 

Občianska náuka  

Žiaci preukázali schopnosť pochopiť samých seba v socializačnom procese. Učili sa 

demokraticky myslieť a konať. Boli vhodne usmerňovaní k spoločensky žiadúcim postojom 

a prejavom správania, s výnimkou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v  triedach, 

ktorí aj napriek motivačnej snahe nepreukázali takmer žiadny záujem o získavanie nových 

vedomostí v tomto predmete. Obč. náuka je predmet, ktorý integruje poznatky nadobudnuté aj 

v iných predmetoch. Sporadicky bola využívaná práca s PC. Najčastejšie boli využívané 

slovné metódy práce a z organizačných foriem skupinovú prácu.  

Náboženská výchova 

Žiaci boli komunikatívni, zaujímali sa o rôzne témy a oblasti súvisiace s predmetom. 

Učili sa vyjadrovať svoje názory, postoje, zamýšľať sa nad dôležitými oblasťami ľudského 
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života. Témy boli dopĺňané aj podľa aktuálnych a nových skutočností (dianie v Cirkvi, 

vzťahy).  

Finančná gramotnosť 

FIG bola odučená v 5. ročníku, žiaci boli šikovní. V podstate sa žiaci vedeli vyjadriť 

k všetkému, čo sme preberali. Do vyučovacieho procesu sa vnášali prvky dramatizácie,  žiaci 

mohli vyskúšať a hrať veku primerané rôzne situácie spojené s finančným rozhodovaním. 

Mediálna výchova 

 Učivo bolo preberané podľa plánov. Žiaci sa učili komunikovať, hodnotiť, vytvárať 

nové, vlastné mediálne produkty.  

 Prírodovedné predmety 

Predmety boli vyučované odborne všetkými pedagogickými zamestnancami. 

Vyučujúce postupovali pri práci podľa učebných osnov, TVV plánov a Smernice na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Predmety boli klasifikované známkou. Žiaci dosahovali 

väčšinou priemerné výsledky.  

 Biológia 

     Tento predmet nie je v inovovanom ŠKVP časovo dotovaný nad rámec inovovaného ŠVP. 

Triedy dosiahli  väčšinou dobré až priemerné výsledky. Vyučujúcim sa so žiakmi pracovalo 

dobre.  

Pozitívne boli hodnotené:  

– 2h dotácia biológie v 5. a 7. ročníku 

– pravidelná domáca príprava väčšiny žiakov  

– pokračujúci záujem niekoľkých žiakov 9. ročníka o štúdium na zdravotnej škole 

Práca bola náročná: 

– v 6. a 8. ročníku s 1h dotáciou (nebol čas na precvičovanie učiva, na praktické aktivity – 

pozorovania a pokusy, na inovatívne metódy, na individuálnu prácu so slabšími a 

integrovanými žiakmi) 

– s väčšinou rómskych žiakov, ktorí sa na hodiny nepripravovali, (ani vtedy, keď dostali 

vypracované otázky na písomku – v 5. ročníku), nerobili projekty a zvyšovali priemernú 

známku v triede, (väčšina z nich bola hodnotená známkou dostatočný, niekoľkí aj známkou 

nedostatočný), viacerí si nenosili pomôcky na hodiny a potom vyrušovali  

– aj kvôli častým výpadkom internetu (nebolo možné využiť pripravené stránky) 

     V ŠT bolo pre žiakov najprístupnejšie a najzaujímavejšie učivo o ľudskom tele v 8. 

ročníku, menej zaujímavá bola neživá príroda pre žiakov 9. ročníka. TVVP neboli naplnené 

v 7. ročníku kvôli častej absencii žiakov. 

Fyzika 

     Vďaka 2h dotácii v 6. ročníku sa vytvorili dobré podmienky na precvičovanie 

a upevňovanie učiva, na rozvoj praktických aktivít a tvorbu projektov. Naďalej však pretrváva 

matematická nepripravenosť žiakov, (nesúlad v inŠVP v predmetoch matematika a fyzika), 

ktorá sa najviac prejavila pri premene jednotiek a pri práci so vzorcami (výpočet hustoty, 

hmotnosti a objemu) a nedostatkom je aj nepravidelná domáca príprava.   

     V 7. ročníku dosiahli žiaci dobré výsledky, na hodiny sa pripravovali, boli aktívni, radi 

realizovali praktické úlohy, merania, pozorovania javov, veľmi pekne vypracovali projekt 

„Malá meteorologická stanica“. Neprospeli 3 rómski žiaci, ktorí často chýbali na vyučovaní 

a nevenovali sa domácej príprave. 
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     V 8. ročníku žiaci dosiahli priemerné výsledky.  Žiaci 9. ročníka dosiahli dobré výsledky. 

Napriek vysokému počtu žiakov sa s triedou pracovalo dobre. Pri praktických cvičeniach, 

zapájaní obvodov, pracovali žiaci disciplinovane a so záujmom. Všetci prospeli.  

     Pozitívne bola hodnotená práca s pracovnými zošitmi Hravá Fyzika v tlačenej aj 

interaktívnej podobe. 

     V ŠT prospeli všetci žiaci. Prácu sťažovalo: častá absencia žiakov a spájanie tried.  

Chémia 

     Žiaci dosiahli priemerne až podpriemerné výsledky najmä kvôli výsledkom rómskych 

žiakov (8. r.). Na hodinách najviac spolupracovali žiaci 7. ročníka. Nedostatky boli v domácej 

príprave, (nielen u rómskych žiakov), v aktivite a komunikácii na hodine (najmä v 8. A), 

v zvládaní chemickej terminológie, názvoslovia. Pozitívne sa v práci na hodinách prejavila 2h 

dotácia v 8. ročníku. Vytvoril sa potrebný priestor najmä na precvičovanie učiva a do veľkej 

miery sa odstránil neustály časový stres z predchádzajúcich rokov.  

     Žiakom pri nadobúdaní poznatkov najviac pomáhalo názorné vyučovanie, (najčastejšie 

demonštračné pokusy), záujem o témy z praxe, (9. r. – prírodné látky, chémia bežného života, 

7.r. – ovplyvňovanie rýchlosti chemických reakcií), využívanie pracovných listov, 

prehľadných schém, poznámok a interaktívnych PZ. Deviataci na veľmi dobrej úrovni 

spracovali projekt Éčka o prídavných látkach v potravinách. 

     Stále bolo veľa žiakov, ktorí si svoje povinnosti plnili na poslednú chvíľu, alebo až po 

opakovaných upozorneniach, prípadne vôbec. 

TECH,  PRV, PEP 

Žiaci ZŠ i ŠT dosiahli dobré výsledky, rozvíjali si a upevňovali praktické zručnosti 

a získavali nové poznatky (na hodinách TECH ručné opracovanie materiálov, pestovateľské 

práce v Zelenej oáze, átriu školy, pri tvorbe ŽP okolia školy, presádzanie a rozmnožovanie 

izbových rastlín).Učitelia postupovali a dodržiavali UO a TP. Na hodinách TECH vyučujúce 

využívali školou zakúpené pracovné zošity, pri práci vychádzali z Metodickej príručky pre 

učiteľa TECH ZŠ na 2.stupni. U rómskych žiakov sa vyučujúce snažili rozvíjať pracovné 

návyky a kladný vzťah k práci aj napriek tomu, že často v škole chýbali. Jemnú motoriku 

rozvíjali prostredníctvom montážnych a demontážnych prác so stavebnicou MERKUR 

a SEVA. Neradi sa zapájali do projektov a často si zabúdali plniť základné povinnosti. Všetci 

žiaci prospeli. Hodiny boli odučené odborne. 

 Výchovno-vzdelávacie výsledky boli  priaznivo ovplyvňované uplatňovaním rôznych 

foriem a metód práce. Vo veľkej miere boli použité názorné materiály, práca s interaktívnou 

tabuľou, vytváranie prezentácií.  Zapájaním žiakov do rôznych súťaží, projektových prác, 

olympiád, školských a mimoškolských aktivít sa učitelia snažili dať šancu každému žiakovi. 

Boli využívané  všetky tri PC učebne, tabletová učebňa, interaktívne tabule.  

Dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami, hlavne ich analýzou opätovne 

konštatujeme, že v triedach boli žiaci rôznej vedomostnej úrovne. No naďalej v prevahe boli 

žiaci s priemernými výchovno-vzdelávacími výsledkami. U žiakov s výbornými výsledkami 

častokrát chýbala prirodzená schopnosť a snaha dosahovať ešte lepší výsledok, s cieľom 

chcieť sa presadiť hlavne v mimoškolských aktivitách, ako sú prírodovedné, či matematické 

olympiády. Chýbali žiaci, ktorí by motivovali a potiahli aj ostatných. Tempo práce mnohých 

žiakov bolo pomalé. Všeobecne prevládala slabá čitateľská gramotnosť, na čo upozorňujú 
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vyučujúci žiakov, ale aj rodičov. Stav, ktorý prevláda  nezodpovedá vynaloženej námahe zo 

strany vyučujúcich. Žiaci vo voľnom čase nečítajú, majú slabšiu slovnú zásobu, často 

prevláda v komunikácií nárečie, rómski žiaci v spisovnom jazyku komunikujú obťiažne. 

Prevládali krátke, strohé odpovede. Jeden žiak mal znížený týždenný počet hodín na 

vyučovaní kvôli zdravotnému viacnásobnému postihu.  

 Väčšina žiakov pochádzajúca z málo podnetného prostredia si neplnila ani základné 

žiacke povinnosti. Do školy prichádzali nepripravení, bez potrebných pomôcok, nemali 

záujem o doučovanie. Narastá počet žiakov, ktorí si svoje povinnosti plnili až na poslednú 

chvíľu, čo veľmi sťažovalo prácu učiteľov. 

V snahe vysvetliť žiakom niektoré otázky v rámci prevencie fajčenia, šikany, závislostí 

oceňujeme  spoluprácu s CPPPaP v Prešove (PhDr. A. Mrúzová a PhDr. B. Žabecká). 

  

 

2.1 MAT 

 

Opakované zistenie za posledné roky bolo, že žiaci nemali dobre upevnenú násobilku 

po príchode do piateho ročníka, niektorí ju ani neovládali, vymenúvali si násobky na prstoch a 

pod.. S takouto znalosťou bolo potom ťažké žiakov učiť násobiť, či deliť dvojciferným 

a trojciferným deliteľom. 

 V predmete boli dosahované priemerné výsledky v dôsledku diferencovaného 

zloženia žiakov v triedach, kde sa nachádzali aj výborní žiaci, aj slaboprospievajúci žiaci, aj 

žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj žiaci s IVVP. Učiť v takto diferencovaných 

triedach bolo náročné. Podľa výsledkov štvrťročných prác, vyučujúce to zvládli a  v 2. 

polroku  vo výstupných testoch došlo dokonca k zlepšeniu výsledkov. 

Úroveň vyučovania matematiky bola na dobrej úrovni.  Pozitívom v predmete 

matematika je 100% -tná odbornosť vyučujúcich matematiky v základnej škole, dve 

vyučujúce už majú aj 2. atestáciu. Vyučujúci informatiky prevažne absolvovali priebežne 

vzdelávania z tejto oblasti. Túto oblasť nemôžeme zaradiť k plne kvalifikovanej. V 

 špeciálnych triedach prebieha vyučovanie z väčšej časti taktiež kvalifikovane.  

Učivo žiaci zvládli na priemernej úrovni. Nasleduje tabuľka porovnania % úspešnosti 

jednotlivých tried porovnávajúc vstupný a výstupný test.  

 

 

Vstupný test Výstupný test Rozdiel 

Trieda 

Priemerná 

známka 

Percento 

úspešnosti 

Priemerná 

známka 

Percento 

úspešnosti 

 

5.A 
2,81 60,4% 3,31 50,9%     -9,5% 

5.B 
2,79 62,5% 3,21 56,6% -5,9% 

6.A 
2,82 59,2% 2,63 63,2%    +4% 

6.B 
3,47 47,6% 3,13 52,7% +5,1% 

7.A 
3,05 55,3% 1,93 79,4% + 24,1% 
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7.B 
2,78 59,1%       3,29 50,3% -8,8% 

8.A 
3,53 48,6% 2,88 61,1% + 12,8% 

8.B 
3,35 43,1%       3,56 44,3%    +1,2% 

9.A 
3,26 50,1%       2,48 69,3% +19,2% 

Priemer 3,08 54% 2,94 58,6% +4,6 

    

 Celkovo môžeme zhodnotiť, že počas školského roka došlo v predmete matematika                          

k miernemu zlepšeniu výsledkov. Porovnanie vstupného a výstupného testu ukazuje zlepšenie 

o 4,6 %.  V jednotlivých triedach bola náročná práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorí sa často nepripravovali, chýbala kontrola a pomoc zo strany rodičov. 

V triedach je aj veľa šikovných žiakov, ktorí reprezentovali školu v matematických súťažiach. 

Medzi najaktívnejších a najúspešnejších patria: 1 žiak (8.B), 1 žiak (7.A) a 1žiak (5.A). 

Najväčší problém vo všetkých triedach predstavovali  slovné úlohy, žiaci mali problém s 

čítaním s porozumením, zápisom úloh a ich logickým pochopením,  problémy s násobilkou a 

nadväzne na to s delením. Vyučujúce sa v priebehu roka snažili zistené nedostatky zo 

štvrťročných previerok odstraňovať, učivo precvičovať a upevňovať. 

  

 

Testovanie 5 – 2018 z MAT  

  

Priemerná úspešnosť školy:               53,7%    

Priemerná národná úspešnosť:              59,3% 

 

Rozdiel našej priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru:     - 5,6% 

 

5.A trieda: Testovania 5 sa zúčastnilo 16 žiakov, z toho 2 žiačky zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, čo zhoršilo výsledky - priemerná úspešnosť žiakov triedy 5.A: 

51,5%, čo je o  2,2 % horšia ako priemerná úspešnosť našej školy, a o 7,8% horšia ako SR.  

5.B trieda: Testovania 5 sa zúčastnilo 12 žiakov - priemerná úspešnosť žiakov triedy 

5.B: 56,4%, čo je o  % 2,9 horšie ako SR, ale o 2,7% lepšie ako priemerná úspešnosť 

našej školy.  

Z celkového počtu 28 žiakov test z matematiky  napísalo 11 žiakov lepšie ako bola 

priemerná úspešnosť SR. Testovanie 5 riešili v 5.A aj žiaci zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, čím sa zhoršila  % úspešnosť v porovnaní so SR.   

Žiaci 5.A vyriešili Testovanie 5 2018 z matematiky na 51,5 %: zo 16 žiakov napísalo  8 

žiakov nad 50% . 

Žiaci 5.B vyriešili Testovanie 5 2018 z matematiky na 56,4%: z 12 žiakov 9 žiakov 

napísalo nad 50% . 

 

 

 Testovania 9 – 2019  z MAT  
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Vyhodnotenie TESTOVANIA T9 

Priemer v rámci SR:   63,1% 

Priemer našej školy:   58,1% 

Rozdiel:                      -5% 

Úroveň dosiahnutých % v riešení Testovanie 9  v 9. A triede : 28 žiakov – 2 žiaci s IVP,  

93,3 % - 2 žiaci, 83,3 % - 1 žiak, 76,7 % - 2 žiaci, 73,3 % - 3 žiaci, 70 % - 1 žiak, 66,7 % - 1 

žiačka, 63,3 %  - 2 žiaci, 60 %    - 2 žiaci, 56,7 % - 1 žiak, 53,3 % - 1 žiačka, 46,7 % - 3 žiaci, 

43,3 % - 1 žiačka, 36,7 % - 2 žiaci,33,3%   - 1 žiak,30%     - 2 žiačky,23,3%  - 2 žiačky. 

12 žiakov triedy dosiahlo lepšie výsledky, ako je priemer v rámci Slovenska. 16 

žiakov  ich malo horšie. 3 žiaci vypracovali testovanie horšie, ako sme očakávali, vplyv na 

výsledky mohla mať aj tréma, nepozornosť, zlá koncentrácia. Žiaci riešili až 30 úloh v čase 90 

minút, čo je veľmi náročné na sústredenie, aj udržanie výkonnosti. Časť triedy tvorili 

priemerní a podpriemerní žiaci,  nečítali s porozumením, dopúšťali sa rôznych logických chýb 

a chýb z nepozornosti. 

 

 

2.2   SJL  

Z dosiahnutých výsledkov diktátov a slohových prác za jednotlivé ročníky a 

triedy počas celého školského roka vyplýva, že žiaci dosahujú priemerné výsledky. 

Priemerná známka z diktátov sa mierne zhoršila oproti minulému školskému roku (o - 0,21), 

naopak v slohových prácach sa žiaci mierne zlepšili (o + 0,11) a výsledky z jednotlivých 

slohových prác sú takmer rovnaké ako v minulom školskom roku.   

 

 

 

Prehľad výsledkov predpísaných diktátov a slohových písomných prác v školskom roku 

2018/2019 

 

Trieda    

 

Diktáty Slohy Najlepší/ najhorší 

1 2 3 Priemer 1 2 Priemer                                 

V. A 3,58 3,50 – 3,54 1,33 – 1,33 Najlepší sloh 

V. B 3,35 3,21 – 3,28 1,73 – 1,73  

VI.A 2,42 2,21 – 2,31 2,24 2,36 2,30 Najlepšie diktáty 

VI. B 3,50 3,33 – 3,41 1,86 2,39 2,12  

VII. A 2,84 2,70 – 2,77 2,21 2,00 2,10  

VII.B 3,25 2,40 – 2,82 2,01 1,53 1,77  

VIII. A 3,07 2,75 – 2,91 2,83 1,95 2,16  

VIII.B 4,13 3,84 – 3,98 2,60 2,50 2,55 Najhoršie diktáty 

Najhoršie slohy 

IX. A 3,17 2,23 3,00 2,80 2,62 2,14 2,38  
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Spolu  3,25 2,90 3,00 3,09 2,15 2,12 2,04  

2017/2018 2,99 2,95 2,71 2,88 2,15 2,16 2,15  

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva:  

Diktáty:  

Najlepšie diktáty napísali žiaci VI. A s priemernou známkou 2,31. Títo žiaci zároveň 

najlepšie napísali aj Diktát č. 1 a Diktát č. 2. Diktát č. 1 bol zameraný na prídavné mená a 

Diktát č. 2 na slovesá, príslovky, priamu reč a citoslovcia. Takmer všetci žiaci zvládli 

pravopis daného učiva na celkom dobrej úrovni, priemer znižujú žiaci, ktorí veľmi slabo 

ovládajú pravopis (nepíšu dlžne, mäkčene, vety s malým začiatočným písmenom).   

Najmenej sa darilo žiakom VIII. B triedy, ktorí v obidvoch diktátoch dosiahli najnižšiu 

priemernú známku: 3,98. V triede je veľa žiakov, ktorí neovládajú základné pravidlá 

pravopisu.  

 

Školské slohové práce:   

Najlepšiu slohovú prácu napísali žiaci V. A s priemerom 1,33. Táto slohová práca bola 

zameraná na rozprávanie s prvkami opisu. Najhoršie slohové práce napísali žiaci VIII. B 

s priemerom 2,55. Na horší priemer vplýva aj pravopis, ktorý žiaci ovládajú slabo. Je 

potrebné zadávať viac cvičných diktátov a pravopisných cvičení na problematické javy.  

 

 

 

Prehľad  výstupných testov a výstupných diktátov  v školskom roku 2018-2019 

 

Trieda Výstupný test 

priemer 

Výstupný test 

percentá 

Výstupný diktát Najlepšie/najhoršie  

              

V.A 2,61                                                                     63,3 % 3,38  

V. B 2,56 67,7 % 3,43 Najlepší test - známka 

VI. A 2,94 60,2 % 2,44  

VI.B 2,92 65,9 % 3,21  

VII. A 2,69 66,5 % 1,92  

VII. B 2,73 66,3 % 1,85 Najlepší diktát 

VIII.A 2,71 67,0 % 3,00  

VIII. B 3,29 57,0 % 4,26 Najhorší test - známka 

Najhorší test - percentá 

Najhorší diktát 

IX. A 2,60 69,1 % 3,14 Najlepší test - percentá 

Spolu 2,78 64,77 % 2,95  

2017/2018 3,09 62,90 % 3,01  

    

     Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najlepšie výstupné testy napísali žiaci týchto tried:  

IX. A:  69,1 %, V. B: 67,7 %, VIII. A:  67,0 %. Aj napriek tomu žiaci preukázali celkovo iba 

priemerné výsledky. V týchto triedach prevládajú žiaci prospechovo výborní, ale aj žiaci, 

ktorí dosahujú veľmi slabé výsledky.  
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     Najhorší výstupný test napísali žiaci: VIII. B: 57,0 % s aj najhoršou známkou 3,29, a za 

ňou nasleduje VI. A trieda so 60,2 %.   

     Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najlepšie výstupné diktáty napísali žiaci týchto tried:  

VII. B: 1,85, VII. A: 1,92 a VI. A: 2,44. V uvedených triedach prevládali žiaci, ktorí ovládali 

pravopis a bolo veľa takých, ktorí diktáty písali celkom dobre, čím znížili priemernú známku 

za triedu.  

     Najhorší výstupný diktát napísala  VIII. B: 4,26, za ňou nasleduje V. B: 3,43 a V. A: 

3,38. V týchto triedach sa nachádzalo veľa žiakov, ktorí pravopis neovládali, písanie diktátov 

bolo pre nich náročné, veľa chýb urobili už len pri samotnom prepise textu. Nepísali dĺžne, 

mäkčene, vynechávali písmená a neovládali pravopisné pravidlá.  

 

     Z výsledkov výstupných testov a výstupných diktátov vyplýva, že prospechovo 

najlepšími triedami zo SJL boli: V. B, VII. A, VII. B a IX. A. Naopak prospechovo 

najslabšou triedou zo SJL bola VIII. B trieda.  

     Všeobecne, ak porovnávame výsledky s minuloročnými, v tomto školskom roku sme 

zaznamenali mierne zlepšené výsledky v percentuálnom hodnotení výstupných testov (+ 

1,87 %), ako aj vo výstupných diktátoch (+ 0,31).    

 

Testovanie čitateľskej gramotnosti  

 

Záverečné zhrnutie testov čitateľskej gramotnosti:  

 

Trieda Úspešnosť % Priem. známka Najlepší/najslabší  

V. A 61,1 3,05 Najslabší  

V. B 69,1 2,62  

VI. A 75,6 2,26  

VI. B 87,4 1,73 Najlepší  

VII. A 66,7 2,56  

VII. B 71,5 2,23  

VIII. A 79,8 1,92  

VIII. B 61,7 3,07 Najslabší  

IX. A 74,9 2,89  

 

Z uvedených výsledkov v tabuľke vyplýva, že najlepšie test napísali žiaci VI. B (87,4 %) a 

najhoršie žiaci V. A (61,1 %) a VIII. B (61,7 %). 

Z uvedených charakteristík vyplýva, že takmer v každej triede najlepšie čítali s porozumením 

žiaci, ktorí boli prospechovo lepší, a najslabšie výsledky mali žiaci zo SZP. V niektorých 

triedach by boli výsledky možno aj nižšie, pretože práve títo žiaci sa testovania nezúčastnili. 

Týmto žiakom je potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä na hodinách literatúry a 

zadávať častejšie menej náročné otázky na porozumenie.   

 

Testovanie 9 – 2019 – slovenský jazyk a literatúra 

 

 

Na testovaní zo SJL sa 3. 4. 2019  v triede XI. A zúčastnilo 27 žiakov. 

Nepísali: 2  
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Priemerná úspešnosť v SR:          62,3 % 

Priemerná úspešnosť IX. A:         57,7 % 

Rozdiel priemernej úspešnosti:  - 4,6 %.  

Najlepšie výsledky:  

 1 žiačka     100,0 % 

 1 žiak                              97,6 % 

Najslabšie výsledky: 

 1 žiak                             16,7 % 

 1 žiačka                 30,0 % 

 2 žiaci                            33,3 % 

 

 

Väčšina žiakov dosiahla priemerne výsledky. Niektorí žiaci, ktorí počas celého školského 

roka preukazovali pomerne dobré výsledky a mali na vysvedčení dobré známky, v testovaní 

zlyhali.  

Celkovo môžeme konštatovať, že výsledok bol pomerne slabý a nezodpovedá 

vynaloženému úsiliu pri príprave na testovanie. Žiaci boli počas celoročnej prípravy vedení 

k dôslednému riešeniu úloh, k samostatnosti a k neustálemu zlepšovaniu sa. Ale už počas 

hodnotenia jednotlivých nácvičných testov bolo badať veľmi kolísavé výsledky (niektorý test 

napísali výborne, iný veľmi zle). Bolo potrebné so žiakmi neustále opakovať a upevňovať 

takmer tie isté gramatické javy, pretože pri inak položenej otázke ich nezvládali.  

Aj keď výsledok testovania, nemôžeme porovnávať s predošlými ročníkmi, pretože tohtoroční 

deviataci písali inovatívny test, ktorý pozostával už aj z doplňujúcich desiatich úloh a nie 

iba z výberu zo štyroch možností, viacerí žiaci s lepším prospechom ho mohli napísať 

lepšie. Žiaci so slabším prospechom tieto doplňujúce úlohy nepísali, alebo ich napísali s 

gramatickými chybami, preto logicky, pri výbere z možností by bol výsledok percentuálne 

vyšší.        

Testovanie 5-2018  

 

Priemerná úspešnosť školy:               52,6%    

Priemerná národná úspešnosť:              58,4% 

 

Rozdiel našej priemernej úspešnosti oproti národnému priemeru:     - 5,8 % 

 

Trieda: V. A 

 

Počet žiakov v triede:  20 

Písali:   16         

Priemerná úspešnosť v SR: 58,4%          Úspešnosť triedy: 55,63%,     

Priemerná úspešnosť školy: 52,6%          Rozdiel oproti slovenskému priemeru: - 2,27%    

 

Najlepšie zvládnuté úlohy:   
1. čítanie s porozumením a vlastnosti textu /vecný, umelecký, fantastický/,                                                

2.  spodobovanie, interview – dialóg, čítanie s porozumením,                                                

3.  číslovky, predpony a čítanie s porozumením. 

 

Najhoršie zvládnuté úlohy: 
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1.  význam a postupnosť viet, 

2.  správny tvar slovies, pád podstatného mena, slohový útvar – Oznam. 

  

Najlepšie napísali žiaci:  

1 žiačka               86,7%,   

1 žiačka                         83,3%, 

1 žiačka                         76,7%. 

 

Najhoršie napísali žiaci:   
1 žiačka       13,3%,  

1 žiak       26,7%,  

1 žiačka      30,0 %, 

2 žiaci       36,7%   

Trieda: V. B  

 

Počet žiakov v triede: 19 

Písali:   12          

Začlenení: 0    

 

Priemerná úspešnosť v SR: 58,4%          Úspešnosť triedy: 48,6%   

Priemerná úspešnosť školy: 52,6%          Rozdiel oproti slovenskému priemeru: -9,8%    

 

Najlepšie výsledky:  

1 žiačka   73,3%,  

1 žiačka   70%  

2 žiaci     63,3% 

 

Najslabšie výsledky: 

1 žiak      26,7% 

1 žiak     30% 

1 žiak     33,3% 

 

Najlepšie zvládnuté úlohy:  

1.  interview – dialóg  

2. vecný a umelecký text  

3. číslovky 

4. spojky  

 

Najhoršie zvládnuté úlohy:   

1. práca s textom (žiadna správna odpoveď) 

2. pády podstatných mien 

3. slovné druhy 

4.  príslovky 

5.  slohový útvar 

6. zámená 

7. priama reč. 

 

 

KOMPARO  2018/2019 - testovanie žiakov 8. ročníka 
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Na testovaní zo SJL sa 15. 11. 2018  v triede VIII. A sa zúčastnilo 10 žiakov. 

Priemerná úspešnosť žiakov v SR: 61,8 % 

Priemerná úspešnosť VIII. A:        61,2 % 

Z uvedeného vyplýva, že táto trieda mala nižšiu úspešnosť ako bol celoslovenský priemer iba 

o - 0,6 %.  

Najlepšie výsledky:  

 2 žiaci     87,9 % 

 1 žiačka    83,3 % 

 1 žiačka   75,8,% 

Najslabšie výsledky: 

 2 žiaci               36,4% 

 

2 žiaci, ktorí počas celého školského roka preukazovali pomerne dobré výsledky a majú na 

vysvedčení dobré známky, v testovaní zlyhali. 

 

Žiaci v tejto triede boli percentuálne úspešní v otázkach (nad 70%) – rozlišovanie významu 

slov, čitateľská gramotnosť, vzory prídavných mien, čísloviek. Naopak neúspešní boli v 

otázkach – (pod 30%) rozkazovací spôsob slovies, (tesne nad 40%) viacnásobný vetný člen, 

slovná zásoba (neologizmy), pravopis prídavných mien. 

 

Na testovaní zo SJL sa 15. 11. 2018  v triede VIII. B zúčastnilo 11 žiakov. 

Priemerná úspešnosť žiakov v SR: 61,8 % 

Priemerná úspešnosť VIII. B:        36,2 % 

Z uvedeného vyplýva, že táto trieda mala nižšiu úspešnosť ako bol celoslovenský priemer až 

o - 25,6 %.  

Najlepšie výsledky:  

1. 1 žiak     62,1 % 

2. 1 žiak                48,5 % 

3. 1 žiačka     45,5 % 

Najslabšie výsledky: 

1. 1 žiak     13,6 % 

2. 1 žiačka     18,2% 

4 žiaci, ktorí počas školského roka preukazovali pomerne dobré výsledky a mali na 

vysvedčení dobré známky, v testovaní zlyhali a získali veľmi nízke % hodnotenie.  

Žiaci v tejto triede boli percentuálne úspešní v otázkach: (nad 50%) – rozlišovanie významu 

slov, čitateľská gramotnosť, vzory prídavných mien a čísloviek. Naopak, neúspešní boli 

v otázkach: (pod 10%) rozkazovací spôsob slovies, (tesne nad 30%) viacnásobný vetný člen, 

slovná zásoba (neologizmy), pravopis prídavných mien. 

 

 

 

2. Zvládnutie učiva na I. a II. stupni v ŠT 

V každej triede v ŠT boli splnené výchovno-vzdelávacie plány vypracované na šk.rok 

2018/2019. Všetky vyučujúce pri zostavovaní týchto plánov brali ohľad na zvláštností, 

osobitosti týchto žiakov. Vytvorili týmto deťom možnosť intenzívnejšieho rozvoja po stránke 

vedomostnej, telesnej, rozumovej, sociálnej, emocionálnej a pracovno-motivačnej. 

Vo všetkých špeciálnych triedach učivo je prebrané v súlade s TVVP, iba v 7. C triede pre 

častú neprítomnosť  žiakov na vyučovaní  nie je učivo prebrané  presne podľa TVVP. 
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V minulom školskom roku sa počet špev ciálnych tried znížil o 1 triedu. Žiaci sa 

vzdelávali v 4 triedach. Vzhľadom k začleňovaniu žiakov do bežných tried v rámci inklúzie, 

v niektorých  špeciálnych triedach  boli spojené  dva ročníky a postupne počet žiakov zo 

špeciálnych tried ubúda. Tento jav vedie k tomu, že v minulom šk.r. sme v špeciálnych 

triedach nemali žiadnych prvákov ani tretiakov. Keďže ide o žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím, aj hodnotenie je prispôsobené žiakom s mentálnym postihnutím variant A,B. Má 

motivačný a psychostimulačný charakter. Žiaci boli  hodnotení v súlade s ich schopnosťami. 

Vyučujúci volili formy a metódy slovného hodnotenia, ktorým žiak rozumie, zapamätá 

a uvedomí si svoj úspech, svoje výsledky. 

V súlade so schváleným plánom práce MZ ŠT na šk.r. 2018/19 výstupné testy zo slovenského 

jazyka a matematiky napísali žiaci v triedach: 3.C, 5.C, 6.C. 
  

Výstupné testy zo SJ 

 

Trieda Priem. 

známka 

Percentuálna 

úspešnosť 

Najúspešnejšia 

úloha 

Najmenej úspešná 

úloha  

III.C 2,5 68,5% 100% - doplniť 

chýbajúce písmená 

43,5% - prepis textu 

z tlačeného na 

písaný tvar  

V.C 1,67 86,7% 100% - doplniť 

k podstatným menám 

slovesá, doplniť vlastné 

podstatné mená  

70,8% - doplniť do 

slov y,ý,i,í 

V.C- B 

variant 

 

1 

 

84,9% 100% - vyhľadávanie 

písmen v texte 

40% - prepis viet 

VI.C 3 61,5% 84,4% - určiť neurčitok 34,9% - vyhľadať 

slovesá v texte  

 

 Výstupné testy z matematiky 

 

Trieda Priem. 

známka 

Percentuálna 

úspešnosť 

Najúspešnejšia 

úloha 

Najmenej úspešná 

úloha  

III.C 1 87,7% 100% - rozklad čísel; 

porovnanie čísel do 10 

79,2% - násobenie 

V.C 1,66 89,4% 100% - rysovanie 

úsečiek 

66,7 % - slovná 

úloha 

V.C - B 

variant 

 

2 85% 100% – úsečky, 

geometrické tvary 

70% – príklady na 

sčítanie a odčítanie 

VI.C 3,75 39,54% 93,05% - porovnávanie 

čísel 

19,64% - telesá: 

kocka 
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F/   Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

            MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 iŠVP pre prvý stupeň základnej školy 

s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a iŠVP pre druhý stupeň základnej školy s číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. Základná škola v školskom roku 2018/2019  pracovala a vzdelávala 

žiakov 1., 2., 3., a 4. ročníka a 5., 6., 7. a  8. ročníka podľa  inovovaného školského 

vzdelávacieho programu „Učíme sa pre seba“, účinného od 1. 9. 2015. Žiaci, ktorí v školskom 

roku 2018/19 navštevovali 9. ročník (2. stupeň základnej školy), sa do ukončenia stupňa 

vzdelávania vzdelávali podľa ŠkVP „Učíme sa pre seba“, vypracovaného podľa doteraz 

platného ŠVP účinného od 1.9.2008.  

 Podľa ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED I „Učíme 

sa pre  seba“ platného od 1.9.2008 sa vzdelávali žiaci 9. ročníka ŠT. 

Podľa inovovaného ŠkVP  pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

ISCED 1 „Učíme sa pre seba“, účinného od 1. 9. 2015 , sa vzdelávali žiaci 3., 5., 6., 7. a 8. 

ročníka. V ŠKD bola výchovná činnosť uskutočňovaná podľa platného výchovno-

vzdelávacieho programu, v súlade so školským zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 

Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

G/ Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

     pedagogických zamestnancov školy   

 

Na l. stupni ZŠ bolo personálne zloženie vyhovujúce. V škole máme pedagógov so špeciálnou 

pedagogikou. Na 1. stupni ŠT vyučovala v treťom ročníku Mgr. Kočanová. Na 2. stupni ZŠ je 

kvalifikovanosť učiteľov vyučujúcich v ZŠ aj v ŠT na uspokojujúcej úrovni. V piatom 

ročníku ŠT pokračovala so svojou triedou vyučujúca primárneho vzdelávania Mgr. Kočanová. 

  

V  školskom roku 2018/19 vyučovalo  spolu 31 pedagogických zamestnancov  

             

Z celkového počtu 31 pedagogických zamestnancov boli 2 katechéti, 1 asistentka učiteľa a 1 

vychovávateľka.  

  

Katechéti:        ThDr. Daniel Mikula, PhD.  – 21,70 % 

   Mgr. Peter Ferenčík –  8,70 % 

   Mgr. Daniela Semančíková – 100 % (NAV 56,50 % z úväzku) 

Asistenti učiteľa: Mgr. Zlatohlavá Dagmara - 100,00 % 

       

ŠKD                     Zdenka Stavrovská - 83,00 % 

 

Prepočítaný počet pedagogických zamestnancov vrátane ŠKD je 28,36. 
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 Snahou vedenia školy je, aby výchovno-vzdelávací proces bol odučený kvalifikovane. 

Aj napriek snahe sa nie stále podarí kvalifikovane pokryť celý výchovno-vzdelávací proces. 

Na l. stupni ZŠ bolo personálne zloženie vyhovujúce.  

V špeciálnych triedach na I.st. vyučovali  pedagógovia so  špeciálnou pedagogikou, 

teda všetci spĺňali kvalifikačný predpoklad. 

            Na 2. stupni ZŠ bola kvalifikovanosť učiteľov na uspokojujúcej úrovni. 

Nekvalifikovane sa vyučovali  niektoré predmety na 2.stupni ZŠ a ŠT.  

Kvalifikačný predpoklad na vyučovanie v ŠT na 2. st. spĺňali len Mgr. Gerenčérová, Ing. 

Radačovská, Mgr. Kollárová D. a Mgr. Suchaničová. Ostatní vyučujúci vyučovali 

nekvalifikovane. 

  

Počas školského roka 2018/2019 došlo k viacerým personálnym zmenám. V zariadení 

školského stravovania bola vysoká chorobnosť a bolo potrebné zabezpečovať zastupovanie. 

hlavného kuchára a pomocnej kuchárky. Bolo obťažné zastupovanie zabezpečovať.   Do ZŠS 

sa po rodičovskej dovolenke vrátila 1 zamestnankyňa. Na materskú dovolenku odišli 

Meno vyuč. Predmet ZŠ Predmet ŠT 

Mgr. Tobiašová INV 

INF 

4.r. /1/ 

3.A /1/ 

  

Mgr. Kušnírová VYV 6.B /1/ VYV 3.-5.C /2/ 

Mgr. Tothová TSV  5.A /1/ TSV  

INF 

6.-9.C /1/ 

3.-5.C /1/ 

Mgr. Šoltésová DOV 1.r. /2/, 2.r. /2/   

Mgr. 

Tarasovičová 

  INF 

GEO 

6.C /1/ 

7.-9.C /1/ 

Mgr. 

Čuchranová 

TSV 8.r. /2/   

Mgr. Petričková   TSV 

VYV 

HUV 

6.-9.C /3/ 

6.C /2/ 

6.C /1/, 8.C /1/, 7.-9.C 

/1/ 

Mgr. 

Semančíková 

  NAV 6.C/1/, 8.C /1/ 

Mgr. Zubáková INF 5.r. /1/, 6.A /1/, 7.r. /1/  DEJ 8.C /1/, 7.-9.C /1/ 

Mgr. Tarcalová   FYZ 

VYV 

PRV 

8.C /1/ 

7.-9.C /2/ 

6.C /4/, 8.C /4/ 

PaedDr. 

Imrichová 

  INV 

BIO 

7.-9.C /1/ 

8.C /1/ 

Mgr. Prextová   TSV 6.-9.C /2/ 

Ing. Neštinová   FYZ 

SJL 

CHEM 

7.-9.C /1/ 

6.C /7/ 

7.-9.C /1/ 

Mgr. Melník INF  9.A /0,5/, 5.r. /1/, 7.r. 

/1/ 

TSV 

MAT 

6.-9.C /3/ 

6.C /4/ 

Mgr. 

Gerenčérová 

OBN 

MEV 

9.A /1/, 6.r. /2/ 

5.r. /1/ 

  

15 7 19,5 h 14 49 h 
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v mesiaci november 2018 dve pedagogické zamestnankyne. Na materskej a rodičovskej 

dovolenke ďalej ostávajú 4 pedagogické zamestnankyne. Na základe rozhodnutia 

o organizačnej zmene bol ukončený pracovný pomer s 1 nepedagogickou zamestnankyňou. 

Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku bol ukončený pracovný pomer s 1 

nepedagogickou zamestnankyňou, v ZŠS.  

 

H/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 

 

      V súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch v znení neskorších predpisov vedenie školy  v školskom  roku 2018/19 dbalo 

na to, aby učitelia pokračovali v začatom štúdiu, alebo v súlade s potrebami si rozširovali 

svoje vzdelanie a vedomosti. Stav v rámci vzdelávania v uplynulom školskom roku bol 

nasledovný: 

 

Vzdelávanie  Počet PZ 

(prihlásení na vzdelávanie) 

Počet PZ  

(ukončené vzdelávanie) 

Inovačné 3 3 

Aktualizačné 10 9 

Aktualizačné – 

prípravné atestačné 

2 2 

Adaptačné 0 0 

Špecializačné 2 1 

Funkčné - inovačné 0 0 

Funkčné 1 0 

Kvalifikačné 0 0 

 

V súlade s koncepčným zámerom školy sme aplikovali vo výchovno – vzdelávacom procese 

nové formy a metódy práce.  

Pedagogickí zamestnanci sa prihlásili na nasledujúce vzdelávania: 

1. Aktualizačné vzdelávanie: 10 

a) Pokusy z prírodovedy na I. stupni ZŠ: 1 

b) Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní – krásnym čítaním 

k porozumeniu textu: 1 

c) Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom: 1 

d) Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme 

inkluzívnej podpory detí a žiakov: 1 

e) Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole: 1 

f) Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania: 1 

g) Čitateľská gramotnosť v cudzích jazykoch: 1 
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h) Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na 

rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole: 1 

i) Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej 

edukácii v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami: 1 

j) Práca v digitálnom svete: 1 

2. Aktualizačné - prípravné atestačné vzdelávanie: 2 

a) Prípravné atestačné vzdelávania pre pedagogických zamestnancov zamerané na 

vykonanie prvej atestácie: 1 

b) Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických 

zamestnancov: 1 

3. Adaptačné vzdelávanie: 0 

4. Inovačné vzdelávanie: 3 

a) Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia: 1 

b) Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: 1 

c) Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní: 1 

5. Špecializačné vzdelávanie: 2 

a) Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie: 2 

6. Funkčné – inovačné vzdelávanie: 0 

7. Funkčné vzdelávanie: 1 

a) Profesionalizácie práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho 

odborného zamestnanca: 1 

 

Pedagogickí zamestnanci ukončili vzdelávania: 

1. Aktualizačné vzdelávanie: 9 

a) Pokusy z prírodovedy na I. stupni ZŠ: 1 

b) Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní – hravým čítaním 

k porozumeniu textu: 1 

c) Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole: 1 

d) Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme 

inkluzívnej podpory detí a žiakov: 1 

e) Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania: 1 

f) Čitateľská gramotnosť v cudzích jazykoch: 1 

g) Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na 

rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole: 1 

h) Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej 

edukácii v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami: 1 

i) Práca v digitálnom svete: 1 

2. Aktualizačné - prípravné atestačné vzdelávanie: 2 

a) Prípravné atestačné vzdelávania pre pedagogických zamestnancov zamerané na 

vykonanie prvej atestácie: 1 

b) Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre 

pedagogických zamestnancov: 1 

3. Inovačné vzdelávanie: 3 

a) Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia: 1 
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b) Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní: 1 

c) Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese: 1 

4. Špecializačné vzdelávanie: 1 

a) Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie: 1 

 

     V školskom roku 2018/2019 získala osvedčenia o vykonaní druhej atestácie Mgr. Jana 

Kollárová. Žiadosť o vykonanie prvej atestácie si dala Mgr. Jana Foľtová a o vykonanie 

druhej atestácie Mgr. Daniela Kollárová a Mgr. Martina Adamkovičová.  

 

 

I/ Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti 

a)  Úspešné výsledky 
 

 

P.č. Predmet 
Priezvisko 

a meno žiaka 

Úroveň 

súťaže 
Názov súťaže Umiestnenie  Pripravoval 

1 SJL 

M. Zubáková 

R. Viater 

 

M. Pustý 

 

celosloven

ské kolo 

Literárna súťaž: Viem 

čím budem a prečo 

 

 

      2.miesto 

 

PaedDr. Miščáková 

2 SJL 
Kopčíková 

Juliana 

okresné 

kolo 
Olympiáda  v SJL 

úspešná 

riešiteľka 

 

PaedDr. Miščáková 

3 SJL Marcela Šatná 

oblastné 

kolo 

súťaže v 

prednese 

povestí 

Šaliansky Maťko J. C. 

Hronského 

 

Čestné uznanie – 

diplom 

 

 

Mgr. Hekkelová 

4 MAT 2.-9.ročník 

 

medzinár.- 

korešp. 

iBobor 
      14  úspešných 

riešiteľov 
Vyuč. MAT a INF 

5 MAT 2I žiakov 
medzinár. 

korešp. 
KLOKAN 

2 úspešní 

riešitelia 
PaedDr. Višňovská 

6 BIO Martin Kacvinský 
okresné 

kolo 

Biologická - OL  

Botanika 

5 .miesto –

úspešný riešiteľ 
Ing. Radačovská 

7 BIO 
M.Martonová  

J. Marton 

celosloven

ská súťaž 
Liečivé rastliny 

1. miesto 

13. miesto 
Ing. Radačovská 

8 CHEM N. Hlubeň 
okresné 

kolo 
Chemická OL 23. miesto - ÚR Ing. Neštinová 

9 TECH 

Fedor,Marián 

Kacvinský,Martin 

 

okresné 

kolo 
Technická OL úspešní riešitelia Mgr. Tarcalová 

 10 ŠPZ 

žiaci 5.-8.ročníka 

4 plagáty, 2 

výtvarné práce 

celosloven

ská súťaž 
Hovorme o jedle ďakovný diplom Mgr. Kollárová 

    11 VYV N. Hlubeň 
okresné 

kolo 

Zápalky do rúk deťom 

nepatria 

1. miesto 

 
Mgr. Hekkelová 

    12 VYV 

Harničárová, 

Petruš, Zlatohlavá 

N. 

Majcherová S. 

Ivanko-Macejová, 

Martonová Z., 

Širotňáková, 

 Vesmír očami detí ďakovný list 

Mgr.Kušnírová 

 

Mgr.Tóthová 

 

Mgr.Tarasovičová 

 

Mgr.Tobiašová 
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Hudáková S., 

Fedor, 

Kundeková,Spiša

ková 

 

 

Mgr.Kollárová 

     13 VYV 
Michaela 

Zubáková 

celosloven

ská 

 

Ilustrácia indických 

bájí 

 

ocenená práca 
Mgr. Kollárová 

 

 

 

 

b)   Olympiády a súťaže, do ktorých boli žiaci zapojení 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka Viem, čím budem a prečo - SJL 

Hravo ži zdravo – 8. ročník súťaže pre 5.r. Literárna súťaž “ O najkrajší list“ 

TECHO – šk.kolo Vesmír očami detí 

Olympiáda z biológie Zápalky v rukách detí 

FYZ OL CHEM OL 

Celoslovenský projekt Nebuď otrok drog Liečivé rastliny, celošt. korešpondenčná súťaž 

Olympiáda z RUJ Šaliansky Maťko 

Matematická olympiáda Olympiáda z ANJ 

Technická olympiáda Šikovný chlapec, šikovné dievča 

Pytagoriáda Zber vrchnákov z PET fliaš 

Klokan Zber hliníka – Hliníkový Skarabeus 

Hovorme o jedle – výtvarná  súťaž Zber použitých batérií 

Hviezdoslavov Kubín Zber papiera 

Hravo ži zdravo Kráľ moderného tanca – tanečná súťaž pre ž. 

ŠT 

Vzduch, ktorý dýchame - ovzdušie, v ktorom 

žijeme - VYV 

Ruské rozprávky- VYV 

Požiar v domácnosti – výtv.s. Čitateľský oriešok 

Rodina a základné ľudské právo na život- 

výtv.s 

Skáčeme pre Červené stužky – športová aktivita 

Zber Sabi – viečka a tetrapaky Rodina a základné ľudské právo na život - VYV 

Envirootázniky – celoslovenská súťaž Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc                                                                                  

Chutné maľovanie – výt.suť. Mlieko a mliečne výrobky od slovenských 

kravičiek – Power Pointové prezentácie 

 

 

 

c)   Prehľad aktivít, prezentácia školy v priebehu školského roka 

 

Umelecký prednes a dramatizované čítanie v DS 

(žiaci 8. a 9. roč.) 

Išli sme s koledou –  

vianočné piesne a vinše v DS 

Návšteva v dome seniorov - Sviatky jari –  

umelecký prednes a dramatizované čítanie 

 

„Písmenkové básničky – knižka básní“  

 

Čitateľský maratón pre žiakov 5.-9.r. Vianočné pastorále pod názvom „Všetky cesty na Vianoce 
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vedú domov“, spojené s vianočnou burzou 

Medz. deň školských knižníc Deň Narcisov – dobrovoľná zbierka pre onkologických 

pacientov    

Zborník literárnych  prác 2018 Záložka do kníh spája školy 2018 

Školský časopis Rebeka Červené stužky – výtvarné práce 

Konferencia  - prezentácie v ANG,NEJ,RUJ „Vianočné pozdravy“  

Európsky týždeň jazykov Zber vrchnákov z PET fliaš pre Emku 

Kronika školy Šikovný chlapec, dievča 

Svetový deň výživy Škola priateľská k deťom – Vianoční zbierka, 

Týždeň modrého gombíka 

Záchrana to som ja – VV súťaž Falck Domestos pre školy 

Daruj knihu knižnici Predvianočné pečenie perníkov 

 

 

d)   Mimovyučovacia činnosť v priebehu školského roka 

 

Deň jablka - ŠT Čo vieš o krajinách EÚ 

Súťaž v aranžovaní  Pexesiáda 

Nebojme sa slovenčiny ŠT Geografické puzzle 

 Cestujeme po mape: zábavno-vedomostná 

súťaž 

Popoludnia s PC – tvorba príbehu Zima očami detí - VYV 

Ukážeme, čo vieme pre žiakov 3. – 4. roč. Týždeň ovocia a zeleniny 

Vianočné posedenie v ANG Prírodovedná súťaž pre žiakov ŠT 

Premiant školy – šk. projekt o najlepšieho 

žiaka 

Karneval 

Výstavky projektov VO  - CHEM,FYZ, BIO Rozumieme si navzájom 

Ako šetriť na darčeky -FG Maľované čítanie – rozvoj ČG – 1.r. 

Najkrajší šarkan – 7.-9-C O najlepšieho čitateľa - ŠT 

Naše múzeum – výstava histor.pamiatok  

Posedenie pri vianočnom stromčeku  

RUJ,NEJ,ANG 

Som dobrý počtár – šk. matem. súťaž pre žiakov 

ŠT 

Adventný veniec – výstavka prác žiakov ŠT Počítačová grafika „Čím budem“ 

Futbalový turnaj ml. žiakov Finančná gramotnosť pre ž. 9.r. 

Súťaž v aranžovaní Zber papiera 

 Čo už viem „Štát a právo“ – kvíz 8.r. 

Šalamún - biblická vedomostná súťaž Čitateľský maratón 

Výstavka ikebán a vianočných stromčekov Odev, odevný doplnok -VYU 

 

Po stopách histórie – dejepisná súťaž pre ž. 

5.-8.r. 

Výstavka herbárov 

Encyklopédia rastlín Čistota našich tried - projekt ŠPZ 

Deň Zeme: separácia odpadu – 1.st.  

Najkrajšia Valentínka Športové súťaže žiakov 1.st 

Jesenné aranžovanie žiakov 4.r. Európsky týždeň jazykov 

Súťaž o najlepšieho rozprávača pre žiakov 6.a 

8.roč. 

Ovládam pravopis?  

pravopisná súťaž pre žiakov 5. – 8. ročníka 
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Výstavka obrázkových slovníkov - CJ Výstavka cudzojazyčnej literatúry 

Finančná gramotnosť Kvíz – Dejiny hudby 

 

e)   Kultúrne podujatia pre žiakov 

 

Smelý zajko v Afrike v kine Scala – divadelné predstavenie pre žiakov 4. a 5.ročníka 

„ The onlines“- divadelné predstavenie v angličtine pre žiakov 7.a 8.r. 

Naši furianti – divadelné predstaveniev Štátnom divadle v Košiciach  

Karneval pre žiakov 1. a 2.st. ZŠ,ŠT 

Príbeh hudby – virtuálny koncert pre žiakov 2. stupňa 

 

f)   Exkurzie 

 

„DOD – OUI Prešov „ (okt.) Výstava včelárstva 

Oswienčim – Krakow exkurzia (okt.) Židovská synagóga + výstava A. Warhola 

v Prešov – pre ž. 9.r. 

Bardejov, Bardejovské kúpele – skanzen, hist. 

pamiatky UNESCO (okt.) 

Exkurzia do jaskyne Zlá diera - GEO 

CEPT UNIPO Prešov  - 8.r. (okt.) Návšteva Detskej knižnice Slniečko v 

Prešove 

 

Planetárium 3. - 4.r. (okt.) Planetárium Prešov – 5.roč. 

 Levoča „Mariánska hora“- DEJ, NAV 

SHMÚ Košice – 7., 6.r.  

 

 

 

 

g)   Rozhlasové okienka k rôznym príležitostiam 

 

Deň vzniku SR 

Deklarácia slovenského národa a vznik ČSR  

Všeobecne o drogách 

Deň oslobodenia Dukly 

Medzinárodný deň ľudských práv 

Svetový deň zdravej výživy 

 AIDS a ochrana pred touto chorobou 

Marec mesiac knihy 

Deň matiek 

 

h)   Besedy, tvorivé dielne, praktické hodiny 

 

Otvorená hodina fyziky – 7.r. Dospelí čítajú deťom - SJL 

Beseda o kozmonautike – 6r. Krok za krokom – beseda-ŠT 
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Príbeh hudby – interaktívny projekt Ako poznám sám seba – problematika látkových 

aj nelátkových závislostí 

Beseda so spisovateľkou Gabrielou 

Futovou v školskej knižnici   

Záškoláctvo – Mrúzová CPPPaP (PhDr,  

PhDr. Žabecká) 

Výroba mydielok pre seniorov + výroba 

výrobkov na vianočnú burzu 

Šikanovanie – Mrúzová CPPPaP (PhDr,  

PhDr. Žabecká) 

Nenič si svoje zdravie drogami - beseda Svet. deň hygieny rúk 1.- 4. roč. 

Policajná akadémia: Bezpečnosť na internete- 

sociálne siete. Bezpečnosť na sieti. Predsudky, 

diskriminácia a rasizmus, tolerancia, násilie 

a šikanovanie 

„Moja izba“, Robot – práca s kartónom 

Stravovacie návyky – názorné ukážky 

v ŠKD 

Beseda so zameraním na prof. orientáciu 

žiakov ŠT 

Zdravá výživa detí Hry na snehu - ŠT 

Látkové a nelátkové závislosti – CPPPaP 

(PhDr. Žabecká, PhDr. Mrúzová) 

Agresivita a násilie v  v školskom 

prostredí – CPPPaP (PhDr. Mrúzová,  

PhDr. Žabecká) 

O čom sa v knihách nepíše - DEJ Svetelné znečistenie -8.roč. 

Kúzelná fyzika – V -Vz program pre žiakov 6.-

7.a8.-9.roč. 

Čas premien – beseda pre žiakov 7.roč. 

Ako sa chrániť pred chrípkou 4.roč. Prečo si vážime starkých -1.roč. 

„Deň jablka“- ŠT  

 

i)   Športové súťaže akcie 

 

Ochrana života a zdravia – jesenná časť Škola v prírode 

Európsky týždeň športu Skáčem za červené stužky 

Cezpoľný beh chlapcov a dievčat Florbal ml a st. žiaci 

Lyžiarsky kurz Plameň 2019 – súťaž ml.požiarnikov 

Ochrana života a zdravia – letná časť Živá červená stužka 

Plavecký výcvik KMH o pohár primátora mesta Spišská 

Nová Ves 

Ochrana života a zdravia, Didaktické hry na 

1.st. 

Týždeň športu 

Svetový deň behu Vybíjaná ml. žiačky 

 

                                      

J/ Údaje o projektoch, do ktorých je zapojená ZŠ 

 

 V šk.r. 2018/19 sa naša bola zapojená do nasledujúcich  projektov:  

It akadémia – Vzdelávanie pre 21.storočie 

Príbeh hudby – vzdelávací projekt Bratislavského  chlapčenského zboru  

Vybavená OU – brána k vzdelaniu ( Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ ) 
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Škola podporujúca zdravie 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

„Zdravý úsmev“ v spolupráci s PU Fakulta zdravotníckych odborov – celoročný projekt bol 

zameraný na  dentálnu hygienu žiakov 1.st. 

Hravo ži zdravo  

projekty matematických súťaží s celoslovenskou a medzinárodnou platnosťou – KLOKAN, 

KOMPARO 4,8 

SKARABEUS – zber hliníka, hliníkovej fólie 

Projekt MILK AGRO v zbere viečok SABI od mliečnych výrobkov a v zbere tetrapakov 

SABI a mlieka  

DOMESTOS 

 

                          

L/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

a) Priestorové podmienky školy 

 

Počet používaných miestností a ich stav k 30. 6. 2017 

Názov Počet Kapacita 

žiaci 

Technický Stav 

triedy 26 390 dobrý 

laboratória    

odborné učebne 6 120 výborný 

dielne 1 18 vyhovujúci 

telocvične 1+1 80+30 dobrý 

bazén    

ihriská 1 390 vyhovujúci 

oddelenia ŠKD S - 1 S - 30 veľmi dobrý 

T - 0 T -  0  

S – samostatné oddelenie        T – oddelenie v triede 

 

b) Materiálne podmienky školy – 2018/19 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že dlhodobo plníme ciele a úlohy v oblasti materiálno- 

technického zabezpečenia, tak stav, ktorý bol opísaný v minulosti pretrváva. Dobré materiálne 

a technické podmienky považujeme za veľmi dôležitú súčasť  pri dosahovaní kvalitných 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. Kvalitné materiálno-technické vybavenie je 

predpokladom nielen dosahovania dobrých výsledkov, kvalitného plnenie úloh, ale aj 

celkového komfortu pri vykonávaní tak pedagogickej ako aj nepedagogickej činnosti.  

Vybavenosť kabinetov a odborných učební je na veľmi dobrej úrovni. Vedenie školy 

zohľadňuje priority súvisiace so skvalitňovaním podmienok výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Taktiež zohľadňujeme pri vybavovaní hlavne kabinetov aj to, do akej miery sa 
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zapájajú aj samotní  pedagogickí zamestnanci do projektov, aktivít, a tak prispievajú 

k získavaniu finančných prostriedkov alebo materiálno-technického zabezpečenia pre školu. 

Toto pravidlo alebo uhol pohľadu, čo a kde je prioritné, uplatňujeme už niekoľko rokov.     

V uplynulom školskom roku sme kabinety  nedopĺňali novými  učebnými pomôckami, 

pretože stále čakáme na realizáciu projektu  zameraného na vybavenie odborných učební. 

Podľa návrhov a potrieb nielen vedenia školy, ale aj jednotlivých pedagógov v rámci 

vybraných VO.  V školskom roku 2018/19 sme podobne, ako aj po iné roky museli veľmi 

pozorne zvažovať nielen nákupy UP, ale aj uskutočnenie opráv a rekonštrukcií.   

Finančná situácia hlavne v rámci prenesených kompetencií nie je taká, akú by sme si 

predstavovali. Podarilo sa nám zrekonštruovať čiastočne posledný kabinet 1.stupňa ZŠ 

(prízemie v ľavo, smerom k areálu TEV). Rekonštruovala sa tam podlaha  a bol vyrobený 

nábytok podľa požiadaviek vyučujúcich. Celková hodnota rekonštrukcie bola 2 432,64 € 

nábytok a 1 441,04 € rekonštrukcia podlahy a vymaľovanie kabinetu.  

V rámci originálnych kompetencií počas hlavných prázdnin sa uskutočnila 

rekonštrukcia elektroinštalácie školskej kuchyne v celkovej hodnote 7 578,88 €.  

Školská budova sa nachádza v otvorenom priestore v strede obce. Hlavne v čase prázdnin 

a víkendov sa okolie školy stáva vyhľadávaným miestom miestnej mládeže, ktorá často naše 

objekty znečisťuje odpadkami. 

Školská jedáleň má kapacitu cca pre 300 žiakov, pripravovala  jedlá priemerne pre 180 

– 200 žiakov denne, plus doplnkové jedlá pre deti v MŠ. Od mesiaca apríl sme intenzívne 

pripravovali všetky materiálno – technické náležitosti, aby sme zabezpečili stravovanie pre 

žiakov, v súlade s novelou podľa par.4, ods.6, zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVaR SR. Zakúpený bol program a čipy pre žiakov na prihlasovanie sa 

k odberu jedla v celkovej hodnote 576,00 eur. 

Školský areál tvorí školské ihrisko, ktoré má betónový podklad, je v bezprostrednej 

blízkosti  dvoch telocviční a náraďovne. V blízkosti telovýchovného pavilónu sa nachádzajú 

hojdačky, ktoré využívajú žiaci  ŠKD, ale aj z obce a aj mimo  nej. Sú v správe obce. 

Pevnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je zabezpečenie a zakúpenie 

spotrebného materiálu ako sú: (tonery, kancelársky materiál, údržba existujúceho 

kopírovacieho zariadenia, tlačiarne), ktoré si pravidelným využívaním zo strany 

pedagogických zamestnancov vyžadujú nemalé finančné prostriedky. 

Vybavenosť školy učebnicami je na veľmi dobrej úrovni. Aby sme  čo najviac 

odbremenili rodičov od kupovania pracovných zošitov, škola zakupuje  interaktívne 

vzdelávacie materiály, ktoré môžu učitelia využívať ako súčasť práce s interaktívnou tabuľou.  

Vyvýšené hriadky, trvalkový záhon a celkovo skrášlený priestor je  výsledkom nášho 

snaženia a tvorí neoddeliteľnú súčasť našej školy. O tento priestor sa starajú a ďalej ho 

zveľaďujú žiaci pod vedením vyučujúcich predovšetkým na hodinách pracovného 

vyučovania, a pestovateľských prác v rámci nášho školského vzdelávacieho programu 

„Učíme sa pre seba“. 

V uplynulo školskom roku došlo k viacerým poškodeniam školského inventáru 

žiakmi. Najčastejšie sú to dvere, parapetné dosky po chodbách, ale aj v triedach, 

poškodzovanie omietky, soklov na chodbách. Vyžaduje si to nemalé finančné prostriedky, 

preto je časť vzniknutej škody vymáhaná aj od zákonných zástupcov žiakov.  
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Priestorové aj materiálno-technické podmienky školy zodpovedajú príslušným 

bezpečnostným, technickým a právnym normám. 

 

 

 

M/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Použitie, čerpanie finančných prostriedkov v rámci prenesených a originálnych 

kompetencií:  

 

V roku 2018 nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 903 422,92 €. 

Názov v  € 

Celkové zdroje financovania 2018 716 411,18 

Bežné výdavky 716 411,18 

z toho normatívne - prenesené kompetencie        662 581,00 

                           prenesené kompetencie (presun z r. 2017) 17 400,00 

           nenormatívne  36 430,18 

           z toho vzdelávacie poukazy 7 501,00 

                      na dopravu žiakov  8 027,00 

                      na dopravu žiakov (presun z r.2017) 523,18 

                      príspevok na výchovu a vzdelávanie – 5-ročné deti MŠ 2 210,00 

                      sociálne znevýhodnené prostredie 10 050,00 

                      učebnice 119,00 

                      škola v prírode 3 500,00 

                      lyžiarsky kurz 4 500,00 

Kapitálové výdavky 0,00 

 

 

Názov v  € 

Celkové zdroje financovania 2018 na originálne kompetencie 162 519,00 

z toho materská škola 72 451,88 

           školský klub detí 11 275,38 

           zariadenie školského stravovania 49 764,63 

           základná škola 29 027,11 

Kapitálové výdavky 0,00 

 

 

Názov v  € 

Ostatné dotácie 2018 24 492,74 

z toho ÚPSVaR 6 817,40 

           z toho strava HN 4 344,00 

                      školské potreby HN 2 473,40 

           vlastné prostriedky 17 675,34 
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           z toho  základná škola   2 791,75 

                       materská škola 2 341,95 

                       školský klub detí 1 653,97 

                       školská jedáleň 10 887,67 

Kapitálové výdavky 0,00 

 

Čerpanie rozpočtu za rok 2018 v € 

 

 Základná škola Materská 

škola 

Zariadenie 

školského  

stravovania 

Školský 

klub detí 

Spolu 

610 - mzdy 

PK, OK 

453 856,12 47 519,03 31 898,01 8 019,72 541 292,88 

620 - odvody 

PK, OK  

166 869,91 17 512,31 10 568,66 2 499,11 197 449,99 

630 - tovary 

a služby PK, 

OK 

45 141,12 7 420,54 6 995,48 756,55 42 913,69 

640 – bežné 

transfery 

nemocenské 

PK, OK 

2 500,35 0,00 298,28 0,00 2 798,63 

640 – bežné 

transfery 

odstupné PK, 

OK 

7 924,50 0,00 0,00 0,00 7 924,50 

630 – tovary 

a služby ZŠ 

OK 

29 027,11 0,00 0,00 0,00 29 027,11 

      

640 – bežné 

transfery 

odchodné PK, 

OK 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

640 – bežné 

transfery 

dopravné 

7 926,32 0,00 0,00 0,00 7 926,32 

      

610 – mzdy 

vzdelávacie 

poukazy 

4 414,16 0,00 0,00 0,00 4 414,16 

620 – odvody 

vzdelávacie 

poukazy 

1 542,74 0,00 0,00 0,00 1 542,74 

630 – tovary 

a služby 

vzdelávacie  

poukazy 

1 544,10 0,00 0,00 0,00 1 544,10 
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610 – mzdy 

prísp.na 

výchovu 

a vzd. 

0,00 288,00 0,00 0,00 288,00 

630 – tovary 

a služby 

prísp.na 

výchovu 

a vzd. 

0,00 1 922,00 0,00 0,00 1 922,00 

      

610 – mzdy 

SZP 

8 265,70 0,00 0,00 0,00 8 265,70 

620 – odvody 

SZP 

1 784,30 0,00 0,00 0,00 1 784,30 

630 – tovary 

a služby SZP 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

630 – tovary 

a služby 

učebnice 

118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 

      

630 – tovary a 

služby LK, 

ŠvP 

7 386,50 0,00 0,00 0,00 7 386,50 

      

640 – strava 

HN 

971,00 0,00 0,00 0,00 971,00 

640 – šk. 

potreby HN 

2 473,40 0,00 0,00 0,00 2 473,40 

      

630 – tovary 

a služby vl. 

prostriedky 

2 791,75 2 341,95 10 887,67 1 653,97 17 675,34 

      

Spolu 

 

744 537,88 77 003,83 60 648,10 12 929,35  895 119,16 

                                                                                                      

Rozdiel medzi dotáciou a čerpaním je 8 303,76 €: 

- 3 689,00 € - PK, presun do roku 2019 

-    623,86 € - dopravné, presun do roku 2019 

-        4,20 € - nevyčerpaná dotácia OK, vrátená na OcÚ Chminianska Nová Ves 

- 3 373,00 € - nevyčerpaná dotácia HN strava, vrátená na OcÚ Chminianska Nová Ves 

-        0,20 € - nespotrebovaná dotácia učebnice, vrátená na OcÚ Chmin. Nová Ves 

-      13,50 € - nespotrebovaná dotácia na LK, vrátená na OcÚ Chminianska Nová Ves 

-    600,00 € - nespotrebovaná dotácia na LK, vrátaná na OcÚ Chminianska Nová Ves  

 

610, 620 – Mzdy a odvody                
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Finančné prostriedky na mzdy sú určené podľa normatívov MŠVVaŠ SR a vyčlenených 

prostriedkov na originálne kompetencie (MŠ, ZŠS, ŠKD).  

 

630 - Tovary a služby 

 

Na rok 2018 na tovary a služby boli prideľované finančné prostriedky zriaďovateľom vo 

výške 1/12 z normatívov MŠVVaŠ SR a určeným objemom finančných prostriedkov na 

originálne kompetencie (MŠ, ZŠS, ŠKD) zriaďovateľom.  

Čerpanie bolo rovnomerné, zohľadňovalo priority súvisiace so skvalitnením podmienok 

výchovno-vzdelávacieho procesu, podmienok práce žiakov ZŠ, deti MŠ a zamestnancov 

školy.  

Z dotácie na tovary a služby okrem iného bolo čerpanie na: 

- výdavky na dodávku tepla – 53 272,32 €, 

- výdavky na elektrickú energiu – 8 414,49 € 

 

 

Príspevok na lyžiarky kurz vo výške 150,00 €/ žiak čerpalo 30 žiakov II. stupňa ZŠ. 

Príspevok na školu v prírode vo výške 100,00 €/žiak čerpalo 29 žiakov I. stupňa ZŠ. 

 

Z dotácie učebnice boli zakúpené učebnice prvouky pre II. ročník ZŠ. 

 

Dopravné 

 

 Z roku 2017 Rozpočet 2018 Čerpanie 2018 Presun do 

roku 2019 

Dopravné 523,18 € 8 027,00 € 7 926,32 € 623,86 € 

 

 

 

Vzdelávacie poukazy 

 

Počet vydaných 

poukazov 

Počet získaných 

poukazov 

Hodnota jedného 

poukazu/mesiace 

Rozpočet 2018 

351- 1-6/2018   

šk.rok 17/18 
241 3,20 x 6 4 627,20 € 

347 – 9-12/2018 

šk.rok 18/19 
229 3,20 x 4 

krátenie 

3 084,80 € 

- 211,00 € 
Spolu   7 501,00 € 

   

                              

Položka Suma v € 

Vyplatené odmeny pedagogickým zamestnancom za 

mimoškolskú činnosť (krúžky) 

4 414,16 € 

Odvody do poisťovni 1 542,74 € 

Energie 839,34 € 

Všeobecný materiál 138,56 € 

Učebné pomôcky 501,20 € 

Vstupné, štartovné žiakom (súťaže) 65,00 € 
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Spolu 7 501,00 € 

 

Príspevok pre 5-ročné deti MŠ 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

                              

Položka Suma v € 

Odmeny 288,00 € 

Všeobecný materiál 37,46 € 

Učebné pomôcky 1 274,04 € 

Vstupné (divadlo) 344,50 € 

Dopravné – autobus školská akcia 266,00 € 

Spolu 2 210,00 € 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie 

 

Čerpanie finančných prostriedkov: 

                              

Položka Suma v € 

Mzda asistenta učiteľa 8 265,70 € 

Odvody do poisťovní 1 784,30 € 

Spolu 10 050,00 € 

 

Hmotná núdza  

 

 Rozpočet 2018 Čerpanie 2018 Vrátená dotácia 

HN -  šk. potreby 2 473,40 € 2 473,40 € 0,00 € 

HN – strava 4 344,00 € 971,00 € 3 373,00 € 

HN – spolu 6 817,40 € 3 444,40 € 3 373,00 € 

 

PRÍJMOVÝ ÚČET 

 

Položka Suma v € 

Správne poplatky 10,00 € 

Dobropisy 793,46 € 

ZŠ – prenájom 1 146,50 € 

ZŠS – réžia 10 077,66 € 

ŠKD – školné 1 650,00 € 

MŠ – školné 2 070,00 € 

ZŠ – vrátky poisťovne, RZZP 1 927,72 € 

Príjmy spolu 17 675,34 € 

 

 

POTRAVINOVÝ ÚČET 

 

Položka 

ZŠS pri ZŠ s MŠ– suma v € 

Zostatok na účte k 31.12.2018 – účet 221  54,91 € 

Záväzky k 31.12.2018 – účet 321 238,21 € 
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Prijaté preddavky k 31.12.2018– účet 324 278,17 € 

Zostatok potravín na sklade k 31.12.2018 – účet 112 461,47 € 

 

 

ÚČET SOCIÁLNEHO FONDU 

 

Pri čerpaní finančných prostriedkov zo sociálneho fondu škola dodržiavala schválené kritéria 

poskytovania s rozpočtom sociálneho fondu na rok 2018, ktoré tvoria súčasť kolektívnej 

zmluvy. 

 

Položka Príjem Výdaj 

Počiatočný stav k 01.01.2018 1 702,45 €  

Príjem za 1. – 12.2018 5 547,95 €  

Spolu príjem 7 250,40 €  

Exkurzno-vzdelávací zájazd  972,00 € 

Rezortný deň, ukonč. šk.r.  1 586,11 € 

Soc. výpomoc nenávratná  100,00 € 

Stravovanie  1 458,44 € 

Regenerácia prac. Sily  2 040,00 € 

Zdravotná starostlivosť  195,00 € 

Kultúrna činnosť  15,00 € 

Čerpanie za 1. – 12.2018  6 366,55 € 

Spolu k 31.12.2018 883,85 € 

 

 

Hospodárenie  ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves prebiehalo v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, vyhláškami a smernicami zameranými na efektívne, účelné a úsporné 

vynakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov 

zriaďovateľa.  

 

 

 

N/ Vyhodnotenie plnenia cieľa koncepčného zámeru školy na šk.r. 2018/19 

 

 Svet, v ktorom žijeme a do ktorého dospejú dnešní žiaci, sa veľmi rýchlo mení. Pre 

tento nový globalizujúci sa svet musia vyrásť „noví“ ľudia, ktorí budú vybavení 

schopnosťami flexibilne reagovať na množstvo stále sa meniacich poznatkov a získané 

poznatky uplatňovať v praktickom živote. 

 Tento cieľ je motívom  koncepcie pre ZŠ s MŠ v Chminianskej Novej Vsi. Želáme si, 

aby sa naši žiaci stali v priebehu vzdelávania otvorenými osobnosťami s vlastným úsudkom, 

zodpovedajúci ich vedomostiam, schopnými porovnávať a vyjadrovať svoj názor, 

s presvedčením o vlastných hodnotách a potrebou učiť sa tak, aby mohli konkurovať 

svojím vrstovníkom v európskom priestore.   

Hlavné zameranie v uplynulom školskom roku bolo v súlade nielen s koncepciou, ale 

aj s cieľmi a odporúčaniami v POP na šk.r. 2018/19, a to  naďalej zvyšovať záujem žiakov 

o čítanie s cieľom zlepšiť nielen čitateľskú, ale aj matematickú a prírodovednú 

gramotnosť.  Analýzou dosiahnutých výsledkov hlavne v testovaní T9-2019 sa nám túto 
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úlohu aj napriek peknému výsledku splniť k úplnej spokojnosti nepodarilo, aj keď musíme 

objektívne zhodnotiť príčinu, prečo je to tomu tak. Hlavnou príčinou bol pomerne vysoký 

počet žiakov, ktorí nedbali na pravidelnú a hlavne dôslednú prípravu na vyučovanie. 

Ďalej bola to nedbanlivosť zo strany rodičov, ktorí umožňovali svojim deťom zanedbávať 

pravidelnú dochádzku do školy. Viď, vyššie počet vymeškaných neospravedlnených hodín. 

Darí sa nám zvyšovať záujem o čítanie, o čom svedčia záznamy o výpožičkách v školskej 

knižnici. Narastá záujem o pobyt žiaka v ŠKD. 

Pozitívne hodnotíme:  

- odučenie otvorených vyučovacích hodín v rámci jednotlivých VO, 

- vzájomná komunikácia a výmena názorov a postrehov z týchto hodín, 

- vytváranie a udržiavanie priateľského prostredie založeného na spolupráci  

  a vzájomnej úcte detí, rodičov a učiteľov, 

- uplatňovanie a dodržiavanie vlastného inŠkVP „Učime sa pre seba“, 

- pomalé, ale systematické zveľaďovanie knižničného fondu vo vzájomnom prepojení so 

ŠkVP,  

- zvyšovanie podielu pracovníkov na riadení a zlepšovaní práce školy a na vlastnom   

  hodnotení školy, 

- hodnotiace porady na konci školského roka, kde vedúci jednotlivých VO hodnotia prácu 

MZ, PK, plnenie stanovených úloh v rámci V-Vz procesu ale aj mimoškolskej činnosti, vedia 

pomenovať pozitíva, ale aj negatíva v činnosti MZ, PK, 

- zapájanie sa do testovaní matematickej a prírodovednej gramotnosti, (v minulom školskom   

   roku  sa žiaci 4. a 8. ročníka zapojili do testovania KOMPARO), 

-  obohacovanie výchovno-vzdelávacieho procesu mimoškolskými aktivitami, 

- výsledky žiakov 9.ročníka v Testovaní 9, čo nás naďalej motivuje, ale aj zaväzuje kvalitne   

   plniť stanovené úlohy, 

- pravidelné príprava a práca so žiakmi v rámci čitateľskej gramotnosti vydanie „ Zborníka 

slohových prác“ – 15. ročník, Písmenkové básničky - konkrétna ukážka tvorivosti žiakov pod 

vedením svojich učiteľov SJL na 2.st., 

- pokračujúce návštevy našich žiakov 2., ale aj 1. st. v Domove seniorov v obci Chminianska 

Nová Ves za účelom rozvoja komunikatívnych, sociálnych a osobnostných kompetencií 

žiakov, 

- zviditeľňovanie a šírenie mena našej školy zapájaním sa do rôznych súťaž, 

- akcie pripravované pedagógmi pre rodičov, 

- vysoké % zapojenosti žiakov v krúžkovej činnosti, 

- vytvorenie a hlavne využívanie záhrady, miesta relaxu slúžiacej na rozvoj pracovných 

zručností žiakov ZŠ a ŠT v predmete pestovateľské práce, 

- plnenie úloh v materiálnom a psychohygienickom zabezpečení - zveľaďovanie 

a skrášľovanie životného priestoru, 

- snahu pedagógov zvyšovať svoje odborné schopnosti a znalosti, vykonávaním atestačných 

skúšok, čo je predpokladom zavádzať nové formy a metódy práce vo vzdelávaní, 11 PZ už má 

2. atestačnú skúšku, 

- organizovanie školských podujatí a aktivít tak, aby každý žiak mohol zažiť úspech, 

- rekonštrukcie a vykonané opravy, nákupy UP. 
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O/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a  v  ktorých sú           

nedostatky a treba úroveň výchovy zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

 

a)  Podrobnejší popis aktivít, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  

(spolupráca s rodičmi) 

   

 Medzi oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky môžeme zaradiť už niekoľko 

rokov tie, v ktorých žiaci preukazujú napr. výtvarné, literárne schopnosti, športovo-pohybové 

schopnosti v rámci proti požiarnej prípravy. V oblastiach odborne - vedomostných 

dosahovaná úroveň naďalej nie je vždy uspokojivá v porovnaní s vynaloženým úsilím. To 

bohužiaľ pretrváva už niekoľko rokov. Veľmi dobré výsledky  dosiahli naši žiaci účasťou v 

rôznych súťažiach a projektoch, do ktorých sa zapojili prostredníctvom učiteľov jednotlivých 

predmetov, vedúcich záujmovej činnosti alebo doplnkových výchovno - vzdelávacích oblastí. 

Naopak, v športovej oblasti vzhľadom k navýšenému počtu vyučovacích hodín úspechov bolo 

menej ako po minulé roky, podobne je to aj v oblasti hudobnej. 

 Medzi oblasti, v ktorých dosahujeme veľmi dobré výsledky, patrí hlavne plnenie 

cieľov v rámci environmentálnej výchovy ako prierezovej témy ŠkVP.  Tu žiaci využívali 

svoje schopnosti pracovať s IKT a prostredníctvom nich sa zapájali do rôznych  

korešpondenčných súťaží. O tom svedčí množstvo rôznych aktivít. Boli to rôzne školské 

aktivity, tvorba projektov, regionálne a celoslovenské súťaže.  

Tak, ako už bolo viackrát spomenuté, žiaci našej školy dosahujú skôr priemerné 

výsledky. V každej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí pochádzajú z prostredia, kde vzdelávanie 

nie je prioritou. Preto bolo naším hlavným cieľom udržať, ak nie zlepšiť výchovno-

vzdelávací proces na našej škole. V priebehu školského roka plánujeme a organizujeme 

aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť aj rodičia.   

  Dobrá bola spolupráca s radou rodičov, ale aj radou školy. Rodičia nám ochotne 

pomáhali v zberových aktivitách, do ktorých sa zapájame pravidelne už niekoľko rokov. 

Rodičia boli ústretoví aj pri organizovaní niektorých spoločenských podujatí, školských 

výletov, či výcvikov. Svedčí o tom aj nasledujúca aktivita. 

 V mesiaci marci 2019 žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi zrealizovali aktivitu 

zameranú na rozvoj čitateľskej gramotnosti „Dospelí čítajú deťom“ – rodičia čítali žiakom, 

svojim deťom v školskej knižnici.  

Mamička z triedy 5.A čítala z knihy Povesti o slovenských hradoch a zámkoch. 

Čítanie žiakov veľmi zaujalo a aj oni ukázali svoje majstrovstvo čítaním ľubovoľne vybratej 

knihy rozprávok. Po prečítaní zahrnuli prítomnú mamičku otázkami, ktoré sa týkali jej 

školských čias.  

V triede 5.B voviedla žiakov prítomná mamička do sveta škriatkov svojím pekným 

čítaním z najnovšej knihy G. Futovej Hups, Rups a Šups. A aby nebola sama, tak sa k nej „do 

čítania“ pridala aj ich pani učiteľka. V ďalšej časti sa predstavili v tzv. rolovom čítaní 

(v tomto prípade dievčatko Amálka a škriatok Hups). V závere im žiaci spontánne a so 

záujmom dávali rôzne otázky. Chceli sa dozvedieť, aký vzťah ku knihám majú ich „dospelé 

čitateľky“. Táto aktivita sa piatakom veľmi páčila, pretože si mohli aspoň na chvíľu vymeniť 

úlohy s dospelými.  
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V triede 6.A  jedna mamička spolu s pani učiteľkou SJL si pripravili na čítanie 

najzaujímavejšie poviedky z knihy J. Rezníka Oči plné oblohy, ktorými priblížili žiakom 

najkrajšie okamihy z detstva M. R. Štefánika, najznámejšieho národného hrdinu. Ukážky sa 

žiakom veľmi páčili a na základe nich dokázali odpovedať na otázky, kde je prameň jeho 

pozitívnych vlastností, zdroj všestranných záujmov a hlboká láska k slovenskému národu.  

V triede 7.B žiakom prišla priblížiť tému čítania a knihy z pohľadu dospelého, stará 

mama žiaka z tejto triedy. Prečítala úryvok z knihy Povesti zo Spišského hradu a potom 

všetkých prekvapila recitovaním básní Turčín Poničan, Mor ho! a balady Žltá ľalia. 

Porozprávala, ako to bolo, keď ona chodila do školy a musela sa učiť na výborné známky. 

Hovorila o veľkej láske ku knihám a o tom, že mnohé má prečítané aj viackrát. Nakoniec 

zarecitovala báseň venovanú matkám a ženám učiteľkám všeobecne. Všetci spoločne 

skonštatovali, že jedna vyučovacia hodina im nestačila a táto bude tá, ktorá sa im hlboko 

vryje do mysle.  

Touto aktivitou sme naplnili nielen  niekoľko stanovených cieľov v rámci ŠkVP, ale aj 

spontánne vplývali na rozvoj vedomostnej úrovne a vlasteneckej hrdosti žiakov, rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti a komunikačných schopností žiaka. Aplikovali sme prierezové témy 

ako je sociálny a osobnostný rozvoj žiaka, multikultúrna výchova.  

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou - Gabriela Futová je jednou z najznámejších 

súčasných detských spisovateliek. Naši žiaci jej knihy veľmi dobre poznajú, radi ich čítajú a 

svojím humorom je im autorka blízka. Takmer šesťdesiat žiakov sa zodpovedne pripravovalo 

na stretnutie. Veľa zvedavých otázok prekvapilo aj samotnú autorku a žiaci sa tak mohli 

dozvedieť niečo z jej tvorby, ale aj o jej láske k zvieratám. Atmosféra bola skutočne príjemná 

a autorka prekvapila svojou bezprostrednosťou. Všetkých prítomných dokázala rozosmiať a 

zaujať nevšednými zážitkami. Na konci besedy si mohli žiaci zakúpiť jej knihy, ktoré im aj 

sama podpísala. A čo odkázala  žiakom? Aby sa nevzdávali svojich snov a išli za svojím 

cieľom. 

Písmenkové básničky- V rámci marca – mesiaca knihy tvorili žiaci 5. – 9. ročníka básničky 

na začiatočné písmená z názvu básne. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a výsledkom sa 

stala malá knižka príjemných básničiek, ktoré si žiaci aj učitelia so záujmom prečítali.  

Návštevy v dome seniorov – stáva sa dobrým zvykom, že naši žiaci už niekoľko rokov 

navštevujú sociálne zariadenie pre seniorov v tunajšej obci. V šk.r. 2018/19 ich bolo 

niekoľko. Hneď v prvom polroku uplynulého školského roka toto zariadenie navštívili žiaci 

prvého aj druhého stupňa, a to v mesiaci úcty k starším, kde ukázali starkým svoj vzťah 

k umeleckému čítaniu. Slušné správanie a úcta k starším, Išli sme s koledou – vianočné 

piesne a vinše, Deň matiek v dome seniorov - pre potešenie im žiaci venovali ručne 

vyrobené darčeky a drobnú sladkosť. Takéto návštevy starých ľudí potešili, povzbudili 

a ukázali žiakom, aké je dôležité prejavovať úctu k starším ľuďom.  

Školský časopis Rebeka –v minulom školskom roku vyšli 3 čísla školského časopisu Rebeka 

(6. ročník). Časopis sledoval dianie v našej škole počas celého školského roka. Obsahoval 

najzaujímavejšie podujatia, školské zábavno-vedomostné súťaže, olympiády, besedy, 

interview, exkurzie, školské výlety... Všetky správy boli doplnené vhodnými fotografiami a 

výsledkami zo súťaží. Nechýbali ani slohové a literárne práce žiakov, osemsmerovky, testy, 

krížovky a v tomto školskom roku pribudlo aj jazykové okienko zo slovenčiny 

Zborník slohových prác žiakov 5. – 9. ročníka, 15. ročník - 17. jún 2019 – Zborník 

slohových prác obsahuje práce žiakov, ktoré boli vytvorené na hodinách slovenského jazyka 

a literatúry a na hodinách práce s umeleckým textom počas celého školského roka. Pozostáva 

z dvoch častí. Prvá časť obsahuje básne zamerané na štyri ročné obdobia, v druhej časti sú 
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slohové práce – statický opis, charakteristika, rozprávanie s prvkami opisu, rozprávanie s 

priamou rečou, umelecký opis, list, úvaha. Ďalej sa tam nachádzajú práce napísané žiakmi na 

rôzne rozprávačské a literárne súťaže – súťaž O najlepšieho rozprávača, Viem, čím budem 

a prečo, Hovorme o jedle, Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok a súťaž O najkrajší 

list: Osoba, ktorú obdivujem. Tento zborník je prehliadkou najlepších prác žiakov 5. – 9. 

ročníka a zbierkou vzorových ukážok pre učiteľov SJL našej školy. Využíva sa počas 

nasledujúcich školských rokov na hodinách slohu a je vhodnou inšpiráciou pre žiakov pri 

príprave na kontrolné slohové práce.   

Otvorené hodiny – odučené boli  tak na prvom, ako aj na druhom stupni v rámci rôznych 

predmetov, na niektorých z nich sa zúčastnili aj rodičia. Stručný prehľad odučených 

otvorených hodín je na našej webovej stránke. 

Projekt MILK AGR-a v zbere viečok SABI od mliečnych výrobkov, v zbere tetrapakov 

SABI z mlieka, súťažili sme aj v odbere  – 16.ročník.  Súťažili sme  v 3. kategórií, t.j. 

kategória do 350 žiakov.  

Zber tetrapakov SABI - obsadili sme 5. miesto, vyzbierali sme 262 200 g tetrapakov. 

Vyhrali sme 200,00€ poukážku pre školu,  50 ks tričiek , tablet  pre najlepšieho zberača, 15 

nákupných poukážok    v hodnote 10,00 € pre žiakov  , 30 ks kľúčenie a 30 ks ruksakov. 

Najlepší zberač bol žiak J.M., 9.A– 1 160ks. 

Odber mliečnych výrobkov SABI ŠJ    - V odbere mliečnych výrobkov ŠJ sme skončili na 

9. mieste. Boli sme odmenení nákupnou poukážkou 200,00 €.  

Zapojením sa do tejto súťaže podporujeme separáciu odpadového materiálu, 

konzumáciu mliečnych výrobkov u žiakov. Pre školu a žiakov získavame hodnotné ceny, 

za čo ďakujeme organizátorovi súťaže firme MILK – AGRO, spol. s r.o. 

Do súťaže SABI pod vedením Ing. Radačovskej sa zapájame od roku 2006. Vo 

finančnom vyjadrení prínos pre školu činí cca 6 379,96 €. 

 

ZBER MALÝCH PRENOSNÝCH BATERIEK – organizovaný firmou  INSA s.r.o.. 

V šk.r. 2018/19  sme ich vyzbierali približne 38 kg. Zberom tohto nebezpečného odpadu 

sme pomáhame chrániť ŽP.  

RECYKLOVANIE ODPADOV – zber papiera.  Žiaci sú zberom vedení k separácii odpadu, 

jeho recyklácii a ochrane ŽP. Spolu sme vyzbierali 1140 kg papiera (o 500 kg menej ako 

v uplynulom šk.r.2017/18). Získali sme 79,80 €. 

Zber hliníka „Hliníkový skarabeus“  - Zber sa realizoval ako  súťaž jednotlivcov. Do 

zberu sa zapojilo 30 žiakov a 10 učiteľov a zamestnancov školy. Celková hmotnosť 

vyzbieraného hliníka bola 138 349 g = 138,349 kg.  

ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves obsadila z 9 ZŠ v okrese Prešov zapojených do zberu: 

4. miesto – podľa celkového množstva vyzbieraného hliníka a 55 €. 

ZELENÝ  SVET 2019 –  žiaci 5.-8. ročníka sa na VYV  zapojili do 24. ročníka 

medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže. Témou výtvarných prác bol – 

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie, v ktorom žijeme. Najlepšie práce 5 žiakov boli zaslané 

do agentúry koncom júna, vyhodnotenie prác bude v októbri 2019. 

Tvorba modelu - žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníkov pod vedením vyučujúcich využili rôzny 

odpadový materiál (plast, kartón, drevo) a vytvorili rôzne modely zvierat, budov, hudobných 
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nástrojov, hračiek. Žiaci i vyučujúci boli vedením školy pochválení a výstavka sa páčila aj 

návštevníkom školy – rodičom.  

Záhrada miesto relaxu – „Zelenú oázu“ sme si svojpomocne vybudovali v roku 2017. Na 

hodinách PRV, SP a PEP, žiaci túto záhradu zveľaďovali okopávaním okrasného záhona, 

vysádzaním a okopávaním hriadok, vyrovnávaním terénu v okolí záhrady, čistením dlažby , 

strihaním stromov. Pán školník  v júni  2019 vysadil jabloň, slivku, hrušku a egreš . Ovocné 

stromčeky sme získali od firmy GAS Familia  s.r.o. Stará Ľubovňa, ktorá dodáva ovocie našej 

ŠJ.  

Zber vrchnákov z PET fliaš - vrchnáky z PET fliaš sme  13.5.2019 odovzdali rodine 

Emmky Gajdošovej zo Zbojného v množstve 121 kg. Tejto rodine pomáhame získať 

finančné prostriedky na liečebné pobyty v kúpeľoch pre chorú Emmku, ktoré jej veľmi 

pomáhajú  a prospievajú.  

Beseda s p. Tiškovou  -  uskutočnila sa dňa 15.4.2019. Beseda bola zameraná na udalosti 

počas 2.svetovej vojny ako doplnok k vyučovaniu našich dejín. Zaujímavé boli názory 

a vyhodnotenie besedy samotnými žiakmi 9. ročníka. 

Naše múzeum – aktivita DEJ pre žiakov 5., 6. Ročníkov. V termíne 11.3.2019 – 29.3.2019 

bola zrealizovaná výstava historických pamiatok nášho regiónu Šariš. Žiaci druhého stupňa 

zozbierali, roztriedili a popísali historické pamiatky: hmotné aj písomné pramene. Výstava 

bola zrealizovaná vo vestibule školy. Vystavili sme kroje, čižmy, keramiku, náradie, nástroje, 

petrolejovú lampu a iné. Sme radi, že žiaci prejavujú záujem o históriu a zároveň o svoju 

minulosť, ktorú spoznávajú prostredníctvom týchto hmotných prameňov. Výstava s páčila 

nielen žiakom, ale aj návštevníkom našej školy. 

Uskutočnili sme množstvo ďalších, zaujímavých školských aktivít. Podrobný popis aktivít 

je súčasťou hodnotiacich správ predmetov jednotlivých vzdelávacích oblastí primárneho 

a nižšieho sekundárneho vzdelávania. 

Oblasť, v ktorej dosahujeme veľmi pekné výsledky je činnosť mladých požiarnikov, ktorí na 

súťažiach reprezentujú nielen školu, ale aj obec Chminianska Nová Ves. 

PLAMEŇ 2019 – okresné kolo požiarnej súťaže hry Plameň sa konalo dňa 7.6.2019 na 

Odbornom učilišti v Prešove. Družstvo dievčat obsadilo výborné 2. miesto a družstvo 

chlapcov 4. miesto. Žiaci si rozvíjali kompetencie v oblasti ochrany prírody, majetku a osôb, 

pracovali na svojej  fyzickej zdatnosti a výborne reprezentovali našu obec a školu. 

 

Z činností, ktoré považujeme za neoddeliteľnú súčasť rôznych aktivít väčšieho 

počtu žiakov už niekoľko rokov, spomeniem ešte nasledovné výchovno – vzdelávacie 

školské, ale aj mimoškolské aktivity a činnosti : 

 

Envirootázniky –  do tejto veľmi náročnej olympiády o ŽP, ktorú organizuje SAŽP Banská 

Bystrica, sa na našej škole po päťročnej prestávke zapojili 3 žiaci 9. ročníka. Žiaci sa 

zaregistrovali do súťaže cez koordinátora,  v priebehu 1 mesiaca riešili otázky na tému 

Ovzdušie. 40 otázok bolo venovaných týmto 4 oblastiam – Ovzdušie ako zložka životného 

prostredia, vplyvy znečistenia ovzdušia, znečisťovanie ovzdušia ako proces, inovácie v oblasti 

ovzdušia. Výsledky súťaže SAŽP Banská Bystrica zverejnila v polovici júna 2019. Do 14. 

ročníka tejto celoslovenskej súťaže, ktorej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o 

prírodovedné predmety,  sa zapojilo 776 žiakov II. stupňa z celkového počtu 34 ZŠ. Najvyšší 
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počet  dosiahnutých bodov zo 40 bol 37. Naši žiaci dosiahli nasledovné počty bodov: 29, 

28, 20, čím sa umiestnili na 58., 73. a 352. mieste. 
Matematický Klokan - medzinárodná súťaž prebiehala dňa 21.3.2019 na celom území 

Slovenska.  Z našej školy sa do súťaže zapojilo 21 žiakov.  Najúspešnejšie riešenie nášho 

žiaka bolo na 72,5 %. 

Školský projekt „Premiant školy“ - v prvom polroku  školského roka 2018/2019 sa 

uskutočnilo prvé kolo projektu Premiant. V druhom polroku  školského roka 2018/2019 sa 

uskutočnilo druhé kolo vedomostnej súťaže Premiant. Dňa 24. júna 2019 vybraní žiaci z tried 

4.-9. ročníkov, ktorí sa zúčastnili aj prvého kola absolvovali testovanie  svojich vedomostí, 

ktoré získali v priebehu 2. polroka.   Spolu sa do tejto vedomostnej súťaže zapojilo 26  

žiakov. Premiantom školy sa stal žiak 8.B triedy Martin Kacvinský s počtom bodov 185. 

Školský klub detí – v školskom roku 2018/2019 mal školský klub detí 1 oddelenie s počtom 

detí 36. Z hlavných úloh školy  pre školský klub vyplývali úlohy na podporu adaptácie detí, 

rozvíjanie cieľavedomej a systematickej prípravy na vyučovanie, rozvíjanie hudobne 

nadaných detí,  športových talentov, pestovanie zdravého životného štýlu. 

Pozornosť sa venovala  zberu odpadkov v okolí školy, starostlivosti o kvety a hračky 

v oddelení, a tak si deti rozvíjali zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane 

životného prostredia. Deti boli vedené k uvedomovaniu si významu prírody pre človeka, ale 

aj významu človeka pre prírodu, čiže vzájomného vzťahu týchto dvoch činiteľov formou 

besied, vychádzok, didaktických hier. V telovýchovných činnostiach si deti rozvíjali 

schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom pri vychádzkach, bicyklovaní, 

športových hrách, súťažiach a kolektívnych loptových hrách. 

Svoj talent a špecifické schopnosti rozvíjali pri práci so stavebnicou LEGO a SEVA, v 

kreslení na chodník a hudobno-pohybovej hre „Ide pieseň do kola“. 

Vo vzdelávacej oblasti sa okrem písaniu domácich úloh na nasledujúci deň, deti venovali 

čítaniu kníh, didaktickým hrám, a tým rozvíjali efektívne spôsoby učenia sa, prijímali nové 

informácie a rozširovali si obzor.  

Školská knižnica –  Školská knižnica bola otvorená každý utorok cez veľkú prestávku. Žiaci 

ju pravidelne navštevovali. Knižnicu využívali aj pedagogickí zamestnanci. Žiaci si 

vypožičiavali hlavne knihy, ktoré mali na mimočítankové čítanie a žiaci 1. stupňa podľa 

záujmu. Knihy si vypožičiavali aj rómski žiaci, ktorí poctivo prečítané knihy vracali. 

Návštevnosť bola veľká. Počet prihlásených žiakov: 220. Počet výpožičiek za šk.rok: 473.V 

školskej knižnici sa uskutočnili  aktivity podľa plánu aktivít školskej knižnice na 

šk.r.2018/2019. V priestore ŠK sa uskutočnila už po druhýkrát beseda s p. Tiškovou, ktorá 

žiakom veľmi pútavo  porozprávala o svojom živote počas 2. svetovej vojny. Priestory ŠK 

pravidelne využívali žiaci počas určených dní v rámci šk.r. na výmenu, zapožičanie si beletrie 

alebo inej literatúry, ktorú sa snažíme pravidelne dopĺňať. 

Škola podporujúca zdravie  vytvárala podmienky predovšetkým v oblasti  bezpečnosti a 

pocitu istoty a spolunáležitosti so školou, úpravou prostredia a psychosociálnej klímy 

v škole. 

Červené stužky - 15.11. - 20. 11. 2018 - V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sme sa ako 

škola zapojili  do športovej aktivity, ktorú sme pomenovali Skáčeme pre Červené stužky. 

Celkovo sa do tohto projektu zapojilo 221 žiakov z prvého aj druhého stupňa. Cieľom tohto 

dňa bolo zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku 

primeraného pohybu a samozrejme zúčastnení žiaci tak vyjadrili  svoje povzbudenie 

a solidaritu  u ľudí  s týmto ochorením. 
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„Deň narcisov“ -  Klub Venuša, organizačná zložka Liga proti rakovine organizovala 

finančnú zbierku na programy zamerané na osvetu, výskum a pomoc onkologickým 

pacientom. Na našej škole a v areáli  školy sa vyzbierala čiastka 123,57 eur. Dobrovoľníkmi 

pri tejto akcii boli žiaci 8.A triedy. Touto zbierkou sme chceli vyjadriť svoju podporu a 

spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí vo svojom živote zápasia s rakovinou.  

Vianočné pastorále spojené s vianočnou burzou -  dňa 19.12.2018 sa na pôde našej školy 

už po 18 - krát uskutočnila  burza  vianočných výrobkov a kultúrny program pri príležitosti 

Vianočných sviatkov pod názvom „Všetky cesty na Vianoce vedú domov.“  Cieľom tohto 

programu bolo prezentovať schopnosti a talenty, rozvíjať finančnú gramotnosť našich žiakov, 

vystúpiť pred ich rodičmi a v nekonečnom rade  prispieť k vytvoreniu príjemnej 

predvianočnej atmosféry. Prínos pre školu vo finančnom vyjadrení bol 588,76 eur. 

Predajom na burze boli poverení naši žiaci, pod vedením členov z Rady rodičov. Takto 

nepriamo sme implementovali prierezové témy ako je -  rozvoj komunikatívnych schopností, 

finančnej gramotnosti, environmentálna výchova, sociálny a osobnostný rozvoj. 

Plavecký výcvik- zúčastnili sa ho žiaci 5. ročníka v počte 30 žiakov.  Výcvik sa uskutočnil 

v plaveckom bazéne na ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Cieľom výcviku bolo  zvládnuť 

základné plavecké zručnosti, preplávať 25 m plaveckým spôsobom kraul, prsia, príp. 

preplávať 25 m s doskou. 

Lyžiarsky výcvik – uskutočnil sa v dňoch od 11. 02. do 15. 02. 2019 na Drienici hotel-  

Javorná. Zúčastnili sa ho žiaci 7.-9. ročníka v počte 29 žiakov. Vyhodnotenie LVVK sa 

uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na večerných nástupoch 

priebežne, formatívne  pri ukončení LVVK .  

Žiaci preukázali zvládnutie lyžovania a stanovených cieľov na jazde zručnosti lyžovania/bol 

vyhotovený video záznam/. 

Záujmová činnosť  - na škole v šk.r.2018/19 pracovalo 15 záujmových útvarov. Z toho 6 

bolo na 1. stupni ZŠ a 8 na 2. stupni ZŠ. Žiaci špeciálnych tried navštevovali 1 záujmový 

útvar – jeden  na 1. stupni. Jeden záujmový útvar pozostával z 8 žiakov 2.st ZŠ, ale aj zo 17 

žiakov, ktorí sa vzdelávajú v ŠT. Paleta krúžkovej činnosti bola pestrá, a to od umeleckého 

cez športové, jazykové až informaticko-technické zameranie.  

V škole pravidelne v týždenných  hodinových alebo dvojhodinových intervaloch prebiehali 

nasledovné krúžky: 

 1.stupeň – Šikovníček, Vrabček,  Hravé písmenká, Kreatívny svet, Múdra sova, 

Pohybové hry, Múdre hlavičky  (ŠT) 

 2.stupeň – Šikovný remeselník, Požiarnický krúžok, Divadelný krúžok, Športom k 

zdraviu, Matematický krúžok 9. ročník, Doučovanie zo slovenského jazyka pre 9. 

ročník, Športom k zdraviu (ŠT), Učíme sa s počítačom (ŠT) 

 

b) SWOT analýza 

 

SILNÉ  STRÁNKY 

- 100% kvalifikovaný pedagogický 

zbor 

- stabilizovaný pedagogický aj 

SLABÉ  STRÁNKY 

- časté zmeny v legislatíve 

regionálneho školstva 

- nezáujem žiakov o učenie 
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nepedagogický personál 

- dlhoročná pedagogická prax PZ 

- inŠkVP primeraný zloženiu našich 

žiakov 

- vzájomná spolupráca a pomoc 

- dobré materiálno-technické 

zabezpečenie 

- kvalitné udržiavané školské 

prostredie školy a školských 

zasriadení, - ŠKD,ŠJ,MŠ 

- vlastná ŠJ, pestrá  strava 

- bohatá a rôznorodá ponuka 

mimovyučovacích aktivít 

- existujúce tradičné aktivity ako je 

Vianočné pastorále , DOD 

- zapojenosť žiakov v ZČ 

- ponuka odborov ZUŠ (hudobný 

a tanečný), priamo v priestoroch ZŠ 

- ústretovosť voči žiakom a učiteľom 

- nárast počtu žiakov 

s vývinovými poruchami učenia 

- nedostatočná príprava žiakov na 

vyučovanie 

- nízka zapojenosť PZ do 

projektov  

- vyhlasovaných MŠVVaŠ 

- nárast počtu slabých žiakov 

v bežných triedach, sťažená 

práca  učiteľov 

 

 

PRÍLEŹITOSTI 

- veľmi dobré materiálno-technické 

zabezpečenie 

- kariérny rast a zvyšovanie 

odbornosti, podpora  ďalšieho 

vzdelávania 

- zavádzanie nových moderných 

foriem vyučovania 

- vytváranie podmienok pre 

nadaných žiakov 

- neustále zvyšovanie kvality 

pracoviska 

- veľmi dobré podmienky na 

zavádzanie IKT do vyučovanie 

- hľadanie stále nových možností 

vedúcich k zlepšovaniu V-Vz 

procesu 

- možnosť získavať finančné 

prostriedky z existujúcich fondov, 

nadácií a grantov 

- dobrá spolupráca so 

zriaďovateľom 

RIZIKÁ 

- pokles počtu detí, nepriaznivý 

demografický vývoj 

- neplánované odchody a návraty 

rómskych rodín, neplnenie si ich 

základných povinností súvisiacich 

s povinnou školskou dochádzkou 

- plnenie povinnej školskej 

dochádzky v inej škole ako je 

škola v obci, popr. v školskom 

obvode 

- zvyšovanie počtu žiakov so SZP 

v ZŠ , slabé hygienické a iné 

návyky v triedach 

- zvyšovanie počtu detí, ktoré 

nenavštevujú MŠ, čo môže 

negatívne ovplyvniť aj neskoršie 

vzdelávanie detí v ZŠ 

- nespokojnosť s účasťou rodičov na 

TA 

- skorý začiatok vyučovania /už 

o 7,30 a neskorý príchod žiakov 

na vyučovanie 
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- zapájanie školy a školských 

zariadení do života obce 

 

 

 

 

c) Klady a nedostatky úrovne výchovy a vzdelávania 

 

       1.  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

 výsledky žiakov v oblasti testovania T9 

 výsledky žiakov  dosiahnuté v súťažiach s environmentálnou tematikou 

 výsledky žiakov v požiarnických súťažiach 

 úspešné umiestnenia v zúčastnených OL, žiaci  sú úspešnými riešiteľmi 

 úspešné umiestnenia v recitátorských súťažiach  

 mimovyučovacie  aktivity 

 materiálno technická vybavenosť 

 

          2.  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a úroveň vzdelávania je potrebné zlepšiť 

 

 nízke zapojenie žiakov do olympiád a vedomostných súťaží 

 uplatňovanie teoretických poznatkov v praxi 

 neuspokojivý stav vymeškaných neospravedlnených hodín 

 čitateľská gramotnosť vo všetkých vzdelávacích oblastiach 

 pretrvávajúce nedostatky v ústnom aj písomnom prejave 

 nedostatky v rodinnej výchove a ich premietanie sa v správaní žiakov 

 pretrvávajúco slabé upevnenie násobilky  

 

Opatrenia prijaté na zlepšenie výchovy a vzdelávacieho procesu na škole. 

 

1.  Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovať podľa aktuálneho a inovovaného ŠkVP 

„Učíme sa pre seba“ ,  v súlade so schválenými Hlavnými úlohami na šk.r.  2019/20, ktoré 

boli vypracované v súlade s POP na šk.r. 2019/20. 

 

2. Snažiť sa v čo najväčšej miere o zabezpečenie kvalitného vzdelávania žiakov so ŠVVP 

a žiakov zo SZP. V maximálnej miere využiť potenciál pedagogických asistentov na 

vyučovacích hodinách. 

 

3.  Rozpracovať opatrenia vedúcimi MZ a PK, ktoré boli prijaté na hodnotiacich zasadnutiach 

na konci šk.r. 2018/19. Plnenie opatrení kontrolovať, aby v konečnom dôsledku viedli 

k zlepšovaniu podmienok výchovy a vzdelávania na škole. Vypracovať plán otvorených 

hodín na šk.r. 2019/20 a prostredníctvom nich vnášať nové prvky  a trendy do výchovno-

vzdelávacieho procesu.  
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4. Pokračovať v snažení  sa o zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach. Pravidelnou hospitačnou činnosťou kontrolovať stav a úroveň v tejto 

oblasti. Vypracovať koncepciu rozvoja čitateľskej gramotnosti na ZŠ v Chmin. Novej Vsi. 

 

5. Zabezpečovať naďalej vysokú odbornosť pedagogických zamestnancov a vytvárať 

motivačne stabilné a efektívne prostredie. Podporovať osobný a profesijný rast 

pedagogických zamestnancov formou vhodného kontinuálneho vzdelávania. 

 

5.   Eliminovať všetky negatívne javy, ktoré súvisia s ochranou zdravia a školského majetku, 

rozvíjať a podporovať u žiakov súťaživosť, rozvíjať u žiakov environmentálne cítenie, 

podporovať právne povedomie žiakov, upevňovať duševné a fyzické zdravie propagáciou 

myšlienok Školy podporujúcej zdravie. 

 

6. Vytvárať vhodné materiálno-technické podmienky,  estetické a ekologicky nezávadné 

priestory pre pokojnú, tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov, ale aj ostatných zamestnancov  

školy. Mať na zreteli  pripomienky k materiálno-technickému zabezpečeniu a opatrenia 

prijaté na zasadnutiach MZ a PK. 

 

7. Naplniť žiadosť rodičov o umiestnenie dieťaťa v ŠKD a do budúcna v spolupráci so 

zriaďovateľom vytvoriť  druhé oddelenie v ŠKD. 

 

Záver 

          

 Hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v uplynulom školskom roku a vychádzali z POP na 

šk.r. 2018/19 sa nám  viac menej podarilo splniť k našej spokojnosti. Rezervy a zistené 

nedostatky v budúcom školskom roku budeme postupne odstraňovať. Stále máme rezervy 

v oblasti materiálno-technickej, ale zistené nedostatky v budúcom školskom roku budeme 

postupne odstraňovať. Cieľom nášho pracovného tímu, ale hlavne vedenia školy bolo a aj 

stále je vytváranie dobrých materiálno-technických podmienok pre modernizáciu výučby 

a modernizáciu učební, kabinetov. V nemalej miere nám záleží na vytváraní  priaznivej klímy 

pre žiakov, učiteľov, využívanie IKT vo vyučovacom procese, tvorbu projektov, tímové  

riešenie úloh, spoluprácu učiteľov, žiakov a rodičov pri ďalšom skvalitňovaní činnosti školy 

a prezentáciu školy na verejnosti.  

 Za kvalitné vykonávanie a plnenie úloh v šk.r. 2018/19 patrí poďakovanie hlavne 

pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy. Taktiež poďakovanie patrí Rade 

školy, Rade rodičov a neposlednom rade nášmu zriaďovateľovi, obci Chminianska Nová Ves 

za jej pomoc, podporu a pochopenie v našej práci. 

 

 

 

V Chminianskej Novej Vsi 15. 10. 2019   Mgr. Magdaléna Suchaničová 

         riaditeľka školy 


