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Okres: Trebišov
Kraj: KE

 Telef. Číslo: 056 / 6796 222

Mená vedúcich zamestnancov školy:        RNDr. Pavel Roman  - riaditeľ školy
         Mgr. Marcela Stančíková – zástupca RŠ

Rada školy  :      

Meno a priezvisko Poznámky
1. Predseda Mgr. Blanka Hanuľová
2. za pedagogických zamestnancov Mgr. Michal Varga podpredseda
3. ostatní zamestnanci školy p. Ján Miňo
4. zástupcovia rodičov p. Jana Zamboriová
5. p. Milota Antoniková
6. Mgr. Lucia Kristanová
7. p. Róbert Nový
8. zástupcovia zriaďovateľa p. Terézia Hrinčáková
9. p. Anna Kačuráková
10
.

p. Marek Sivák

11
.

p. Milan Čirip

Poradné orgány riaditeľa školy :

Pedagogická  rada  –  všetci  pedagogickí  a  výchovní  pracovníci  školy.  PR  je  poradným 
orgánom riaditeľa  školy. PR sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi, vyhláškami a 



smernicami MŠVVaŠ SR, organizačným poriadkom /vnútorným poriadkom/, ktoré vydáva 
riaditeľ  školy. PR zvoláva riaditeľ školy. 

Predmetové komisie a metodické združenie

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

MZ a PK školy:

Názov MZ a PK Vedúci
Zastúpenie
predmetov

Poznámky

1. MZ 1. – 4. roč. Mgr. Sabová

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

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

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

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

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

5. PK Jazyk a komunikácia
Mgr. Dobošová

SJL, ANJ, RUJ

6. PK Matematika a práca s 
informáciami Mgr. Hlebašková

MAT, INF

Štatistické údaje o     základnej škole   :

 počet všetkých tried ZŠ spolu : 

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

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu :    297

nultý ročník :  12

1. – 4. roč. :166    

5. – 9. roč. : 66

špeciálne triedy :  53

      počet oddelení  ŠKD : 2 v nich počet žiakov : 35 

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov : 106    



 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ : 215    

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 96

 počet vymeškaných hodín  za celý šk. rok :  
ZŠ: 34 671 ŠT:  15 357   ZŠ+ŠT : 50 028 Priemer  na 1 žiaka: 168,44
z toho neospravedlnených : 

ZŠ: 5 462 ŠT: 2 564   2  ZŠ+ŠT : 8 026 Priemer  na 1 žiaka: 27,02

 počet znížených známok zo správania : 

 2. stupňa : ZŠ - 11 , ŠT - 8 ,  3. stupňa :ZŠ – 6   , ŠT- 2 4. stupňa : ZŠ –1  , ŠT - 1

 výchovné opatrenia   

pokarhanie RŠ : ZŠ - 69  , ŠT- 27   pochvala  RŠ :  ZŠ - 66  , ŠT- 1

 počet prospievajúcich žiakov :  ZŠ – 114  , ŠT – 50  ZŠ+ŠT -  164

  neprospievajúcich spolu : ZŠ –  25 ŠT –  0 ZŠ+ŠT -  25

 počet neklasifikovaných spolu : ZŠ –  29 ŠT –  3             ZŠ+ŠT -   32                       

( plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí )

 počet žiakov 1. – 4. ročníka so samými jednotkami :  27    

 počet žiakov 5. – 9. ročníka so samými jednotkami :   5

 počet učiteľov vrátane RŠ a ZRŠ  - 26

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : 1 počet vychovávateľov ŠKD : 2

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :   2

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :   1      

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: 10

Údaje o zaradených pedagogických zamestnancoch školy do kontinuálneho vzdelávania

v  šk. roku  2016/2017

 adaptačné vzdelávanie :              aktualizačné vzdelávanie : 0    inovačné 
vzdelávanie : 0

 špecializačné vzdelávanie : 0       kvalifikačné vzdelávanie : 1

 funkčné vzdelávanie : 0                     funkčné inovačné vzdelávanie : 0

 atestačné vzdelávanie  :  2



Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov v šk .roku 2016/2017
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0.A 12 2 12 2 12 12 0 0 0 0 0 0 1621 1621 83 83
1.A 29 17 14 9 19 9 5 5 5 5 0 0 2593 1403 109 103
1.B 27 13 27 13 17 17 3 3 7 7 2 2 5036 5036 1648 1648
2.A 21 9 10 5 19 8 0 0 2 2 0 0 1945 1187 5 5
2.B 21 9 21 9 14 14 3 3 4 4 1 1 2736 2736 1252 1252
3.A 16 9 8 4 12 4 0 0 4 4 0 0 1737 895 91 91
3.B 23 11 23 11 15 15 1 1 7 7 7 7 3225 3225 683 683
4.A 13 6 9 3 13 9 0 0 0 0 0 0 2020 1750 145 145
4.B 16 10 16 10 14 14 2 2 0 0 3 3 2566 2566 627 627
5.A 16 9 6 4 14 4 2 2 0 0 3 3 2366 1246 156 153
6.A 16 8 6 2 12 2 4 4 0 0 1 1 2908 2032 288 288
7.A 13 6 2 1 12 1 1 1 0 0 3 1 1540 382 116 115
8.A 12 6 5 1 8 2 4 3 0 0 1 1 2839 1445 252 245
9.A 9 5 3 2 9 3 0 0 0 0 0 0 1539 709 7 7
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244 120 162 76 190 114 25 24 29 29 21 19 34671 26233 5462 5445
3.AŠ 11 6 11 6 10 10 0 0 1 1 4 4 2499 2499 861 861
4.AŠ 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 190 190 0 0
5.AŠ 10 3 10 3 10 10 0 0 0 0 1 1 2422 2422 119 119
6.AŠ 9 4 9 4 8 8 0 0 1 1 4 4 2473 2473 492 492
7.AŠ 9 1 9 1 9 9 0 0 0 0 2 2 3570 3570 929 929
8.AŠ 5 1 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0 2149 2149 127 127
9.AŠ 8 3 8 3 7 7 0 0 1 1 0 0 2054 2054 36 36
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53 18 53 18 50 50 0 0 3 3 11 11 15357 15357 2564 2564
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297 138 215 94 240 164 25 24 32 32 32 30 50 028 41 590 8026 8009



Zoznam žiakov končiacich základnú školu v     školskom roku 2016/2017  

Tried
a 

Poče
t

Meno a priezvisko Dátum nar.  rok doch.

9. A 9 Ema Alexyová 
Tatiana Badová
Erika Gézová
Tibor Ivan
Marek 
Maťašovský
Soňa Mihóková
Adam Molnár
Anton Štofila
Bianka Urbanová

23.10.2001
12.09.2001
16.01.2002
01.04.2001
18.06.2002
17.08.2002
05.01.2002
28.08.2001
04.08.2002

9.rok         
9.rok
9.rok
10.rok
9.rok
9.rok
9.rok       
9.rok         
9.rok         
 

6.A    1 Adam Tipan 30.04.2001 9.rok

3.A 1 Vincent Čopák 25.05.2001 10. rok 

9.AŠ 8 Samuel Buka
Petra Buková
Domoinik Šenki
René Buka
Martin Čopák
Erik Milo
Daniela Šuliová
Laura Šuliová

22.01.2001
11.01.2001
21.02.2001
22.06.2001
15.01.2001 
08.11.2000
22.12.2000
18.10.2000

10. rok
10. rok
9. rok
10. rok
10. rok zahr.  
10. rok
10. rok
10. rok

8.AŠ 1

   

René Džudža 13.01.2000 10.rok 
 

7.AŠ 1 Ján Kora 09.03.2001 10. rok
6.AŠ     1 Simon Chromý 21.04.2001 10. rok  

SPOLU: 22 žiakov      



Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september  po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií. Všetci učitelia mali vypracované 
vlastné  tematické  výchovno  -  vzdelávacie   plány  jednotlivých  predmetov  podľa  platných 
učebných  osnov,  POP  na  šk.  rok  2016/2017  a podľa  usmernení  MŠ  SR.  Plány  boli 
aktualizované  o úlohy  enviromentálnej  výchovy,  protidrogovej  výchovy,  výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, ochrany života a zdravia človeka, dopravnej výchovy, mravnej 
výchovy,  mediálnej  výchovy,  multikultúrnej  výchovy,  finančnej  gramotnosti  a zdravotnej 
výchovy.
 Učivo  sa  do  triednych  kníh  zapisovalo  v súlade  s témami  v TVVP.  Triedni  učitelia 
zapracovali úlohy  PPŠ aj do plánov práce triednych učiteľov, plánov práce komisií PK a MZ, 
plánu práce výchovného poradcu a plánu práce školského klubu.

Činnosť PK ,     MZ a     koordinátorov výchov   

Vedúci  metodických  orgánov  predložili  hodnotenie  činnosti  za  školský  rok  2016/2017. 
Vedúci komisií  MZ a PK pracovali podľa plánov, ktoré boli vypracované podľa PPŠ a POP 
na  šk.  rok  2016/2017.  Ich  činnosť  jednoznačne  napomáhala  k  skvalitňovaniu  výchovno-
vzdelávacieho pôsobenia školy. Každé stretnutie bolo podchytené zápisnicou. 

Vyhodnotenie činnosti PK vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami “
 v šk. roku 2016/2017

Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti. Uskutočnilo sa päť stretnutí členov komisie. 
Na  prvom  stretnutí  na  začiatku  školského  roka  sme  prehodnotili  plán  činnosti  PK, 
preštudovali sme klasifikačný poriadok a schválili tematické výchovno–vzdelávacie plány pre 
matematiku a informatiku. Členovia komisie preštudovali pracovný poriadok a prevádzkové 
poriadky učební  využívaných  na  našej  škole.  Na novembrovom stretnutí  sme vyhodnotili 
štvrťročnú klasifikáciu, skoordinovali zapojenie žiakov do matematických a informatických 
súťaží.  Zapojili  sme žiakov do matematickej  súťaže  Pytagoriáda  (spolu za oba stupne 20 
žiakov).  Obvodového kola sa zúčastnili:  Jurík -  6.A, Baranová -  7.A, Novák -  5.A. Žiaci 
nadobudli cenné skúsenosti a zapoja sa určite aj v budúcom školskom roku. Tretie stretnutie 
sa  uskutočnilo  po  polročnej  klasifikačnej  porade,  bolo  zamerané  na  vyhodnotenie  prvého 
polroka, vyhodnotenie klasifikácie a výsledky polročných testov. Boli navrhnuté opatrenia pre 
lepšie  prospievanie  slabých  žiakov  v druhom  polroku  a diskutovali  sme  o vplyve 
nepravidelnej dochádzky na prospech žiakov. Pozornosť sme venovali úrovni pripravenosti 
deviatakov  pred  Testovaním9  a rozoberali  sme  možnosti  zlepšenia  súčasného  stavu.  Na 
aprílovom stretnutí sme vyhodnotili trištvrťročnú klasifikáciu, navrhli opatrenia pre pomoc 
slabo  prospievajúcim  žiakom,  vyhodnotili  výsledky  Testovania9.  Naši  žiaci  v porovnaní 
s celoslovenským priemerom v matematike (56,4  %) dosiahli úroveň výrazne nižšiu (35%), 
čo bolo spôsobené  podcenením prípravy zo strany žiakov a zbytočnými chybami pri riešení. 
Viacerí žiaci boli vopred rozhodnutí iba tipovať výsledky, ich domáca príprava a snaha počas 
opakovania bola minimálna až žiadna. Z deviatich žiakov 4 žiaci nerobili prijímacie pohovory 
z matematiky  –  vybrali  si  zdravotnícky  odbor,  kde  matematiku  nahradili  biológiou  –  títo 
neboli motivovaní pripravovať sa na T9.  Ani ostatní žiaci nemali napokon problém  pri prijatí 
na vybranú strednú školu. Posledné júnové stretnutie bolo venované vyhodnoteniu činnosti 
komisie, vyhodnoteniu výsledkov klasifikácie,  prípravám na budúci školský rok a zmenám 



v súlade  s inovovaným  ŠVP  pre  rok  2017/18.  Súčasťou  každého  stretnutia  PK  bola  aj 
kontrolná činnosť vedúcej  PK, ktorá kontrolovala  plnenie TVVP, písanie  písomných prác 
a testov a využívanie IKT nástrojov vo vyučovaní.

Vyhodnotenie plánu predmetovej komisie v oblasti Človek a príroda a človek  spoločnosť za  
šk. rok 2016/2017

Plán  práce  PK  Človek  a príroda,  Človek  a spoločnosť   sa  plnil  podľa  časového 
harmonogramu.  Za 1. polrok  boli uskutočnené 3 stretnutia – v auguste, novembri a februári, 
za 2. polrok 2 stretnutia – v apríli a júni. PK Človek a príroda a Človek a spoločnosť  má 6 
členov – RNDr. Roman, Mgr.  Varga, Mgr. Horváthová, PaedDr.. Grešlíková, Mgr. Tudjová 
a Mgr.  Dobošová a zahŕňa predmety:  Človek a príroda – biológia,  chémia,  fyzika,  Človek 
a spoločnosť  –  geografia,  dejepis,  občianska  náuka.  Hlavné  ciele  činnosti  PK  sa  plnili 
priebežne počas šk. roka v jednotlivých vyučovacích predmetoch:
Prerokovali,  doplnili  a schválili  sme plán  činnosti  predmetovej  komisie.  Vypracovali  sme 
TVVP v jednotlivých  predmetoch  podľa  ŠVP pre  2.  stupeň  základnej  školy  v Slovenskej 
republike ISCED 2 a platného ŠkVP. Zakomponovali sme  prierezové témy do tematických 
plánov. Zrealizovali sme vstupné, polročné a výstupné testy v termíne stanovenom vedením 
školy. Vyučujúci sa snažili  individuálne  pracovať  s talentovanými aj slabo prospievajúcimi 
žiakmi.  Pravidelne   sme sledovali  a vyhodnocovali   úroveň vedomostí a zručností žiakov, 
používali rôzne  testy,   prijímali opatrenia  na  odstránenie  nedostatkov.  Snažili  sme  sa 
integrovať rómske deti do tried a vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie. Do plánov 
jednotlivých  predmetov  vyučujúci  zakomponovali  nasledujúce  prierezové  témy: 
environmentálna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova, 
finančná gramotnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova, tvorba projektov 
a rozvoj prezentačných zručností a spolupracovali sme so školskými  koordinátormi týchto 
výchov.  Na  hodinách  geografie  sme  zvyšovali  povedomie  žiakov  o  globálnych  témach, 
učitelia  sa  snažili  rozvíjať  kritické  uvedomovanie  si  sociálnych,  environmentálnych, 
ekonomických  a  politických  procesov  vo  svete. Na  hodinách  biológie  a chémie  boli 
uskutočnené  praktické cvičenia podľa TVVP. Vyučujúci skvalitnili využívanie interaktívnej 
tabule vo vyučovacom procese za účelom väčšej názornosti a aktivizácie žiakov. Školské kolo 
geografickej a chemickej olympiády  sa neuskutočnilo. Zúčastnili sme sa regionálneho kola 
botanikiády  v Botanickej  záhrade  v Košiciach.  Čiastkové  úlohy  plnil   každý  člen  PK 
priebežne – starostlivosť o kabinety, zapojenie žiakov do súťaží. Na  zasadnutiach PK boli 
členovia  oboznámení  s metodickými  príručkami,  učebnými  osnovami,  pedagogicko-
organizačnými  pokynmi  pre  školy.  Prerokovali  sme  TVVP  pre  jednotlivé  predmety 
a hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Oboznámili sme sa s IVP žiakov v jednotlivých ročníkoch. 
Vyhodnotili  sme štvrťročnú, polročnú a koncoročnú klasifikáciu žiakov, vstupné, polročné 
a výstupné  testy.  Vedúca  PK  skontrolovala  plnenie  TVVP  a časové  sklzy  v jednotlivých 
predmetoch.  V novembri  p.  uč.  Dobošová  informovala  prítomných  o rozvoji  čitateľskej 
gramotnosti. V apríli p. uč. Grešlíková vyhodnotila dotazník k prevencii šikanovania. P. uč. 
Varga  informoval členov o možnostiach využitia systému E-testovania. P. uč. Horváthová 
informovala  členov  o využívaní  globálneho  vzdelávania  v jednotlivých  vyučovacích 
predmetoch. V marci a apríli sa  na škole uskutočnili aktivity ku  Dňu vody a Dňu  Zeme. 
Uskutočnila sa tiež beseda s ochranármi z CHKO Latorica. Z členov PK sa do kontinuálneho 
vzdelávania zapojila iba Mgr. Horváthová – Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie.  Mgr. 
Horváthová požiadala  zároveň o vykonanie 1.  atestácie  a zaslala  atestačnú prácu do   MPC 
v Prešove.  Z harmonogramu  aktivít  sa  v marci  žiaci  zúčastnili  exkurzie  do  Centra 
environmentálnej  výchovy  v Kokšov-Bakši.  V júni  sa  žiaci  zúčastnili  exkurzie  do 



Vlastivedného  múzea  v Trebišove  a Izby  revolučných  tradícií  v Zemplínskej  Teplici. 
Neuskutočnila sa exkurzia do Prírodovedného múzea v Košiciach.

Vyhodnotenie plánu činnosti Environmentálnej výchovy 

Plán  činnosti  environmentálnej  výchovy  v šk.  roku   2016/2017  sa  plnil  priebežne 
podľa harmonogramu.
Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na 
vyučovacích hodinách v 0. – 9. ročníku ZŠ a špeciálnych tried. Triedni učitelia a vyučujúci 
predmetov  Svet  práce,  pracovné  vyučovanie  vedú  žiakov  k priamej  účasti  na  ochrane 
a zveľaďovaní  životného prostredia.  Žiaci  zveľaďovali  prostredie  triedy a školy,  starajú sa 
o rastliny. Vyučujúci vlastivedy, prírodovedy, biológie, geografie rozvíjali u žiakov základné 
ekologické hodnoty, motivovali žiakov k ochrane prírody, hrdosti na vlastný región a jeho 
tradície, učili žiaka aktívne využívať vedomosti v prospech jeho ochrany a rozvoja prostredia. 
Žiakov viedli k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, znižovaniu spotreby vody. Vyučujúci 
slovenského jazyka a cudzích  jazykov viedli  žiakov k tomu,  aby vedeli  svoje poznatky a 
vedomosti  z  oblasti  environmentálnej  výchovy vyjadriť  ústnou,  písomnou  aj  dramatickou 
formou. Vyučujúci matematiky učili žiakov zhromažďovať, triediť, analyzovať získané údaje 
o životnom  prostredí  a vyhodnotiť  ich. Pravidelne  sme  na  environmentálnej  nástenke 
oboznamovali  žiakov s významnými dátumami z  environmentálneho kalendára.   Finančne 
sme  podporili  zbierku  Deň narcisov.  Žiaci  sa  zapojili  do  zberu  použitých  batérií  a zberu 
papiera.
Splnené úlohy podľa plánu činnosti:
V septembri  bol vypracovaný plán práce ENV na základe analýzy práce koordinátora ENV 
v minulom šk. roku a bol odovzdaný vedeniu školy v stanovenom termíne. S plánom práce 
ENV boli oboznámení všetci vyučujúci a v stanovenom termíne zapracovali prierezovú tému 
ENV do svojich TVVP a do plánov práce triednych učiteľov. Uskutočnil  sa   jesenný zber 
papiera, v ktorom sa vyzbieralo 2500 kg. Do zberu sa zapojili  žiaci 1. a 2.stupňa.  Najviac 
papiera vyzbierali žiaci 5. a 7. ročníka. 
V októbri sme  si  20.10.  pripomenuli  Deň  stromov  prostredníctvom  školského  rozhlasu. 
Zároveň si žiaci v každej triede vyrobili svoj vlastný strom. Každá trieda využila svoje tvorivé 
nápady a vyrobila  stromy z rôznych materiálov.  Prevažovali  najmä ekologické   a prírodné 
materiály.
V novembri žiaci 7. ročníka na hodinách SEE vyrábali fotorámiky. Dňa 22.11. sa uskutočnila 
ochutnávka bylinkových čajov. Cez veľkú prestávku sa podávali tri druhy čajov – mätový, 
medovkový a lipový. Čaje boli ochutené medom.  Popri pití chutného teplého čaju sa žiaci 
mohli dozvedieť na nástenke o liečivých účinkoch každého z nich. 
V decembri  triedni  učitelia  spolu  so  žiakmi  pripravili  vianočnú  výzdobu tried.  Vyučujúci 
zodpovední za nástenky na chodbách tiež pripravili nástenky s vianočnou tematikou.  
Uskutočnila  sa tiež výroba vianočnej  ikebany,  do ktorej  sa zapojili  iba žiačky 7.A triedy: 
Mariana Baranová, Sára Gavurová, Patrícia Poláková a Michaela Stančíková. 
V januári žiaci 1. stupňa v rámci triednických hodín doplnili s triednymi učiteľmi semienka 
do vtáčích kŕmidiel, aby vtáčiky v tejto mrazivej zime nehladovali a prezimovali. 
Vo  februári  žiaci  na  1.  stupni  na  hodine  VYV  a na  krúžku  Tvorivých  dielní  s p.  uč. 
Kačurákovou vyrábali  koláže  a výrobky s využitím odpadového materiálu.  Žiaci  7.ročníka 
vyrábali na hodine Svet  práce plagát propagujúci separovaný zber. 
V  marci sme  si  pripomenuli  Deň  vody.  Formou  prezentácie  boli  žiaci  oboznámení 
s dôležitosťou vody, pitným režimom, zdrojmi vody, ktoré je potrebné pre našu budúcnosť 



zachovávať  a chrániť.  Následne  žiaci  vypracovávali  zaujímavé  pracovné  listy  s tematikou 
vody  zamerané  na  slovenský  jazyk,  matematiku  a vlastivedu.  Žiakom  boli  ponúknuté  aj 
zaujímavé  vodné  omaľovanky.  V závere  bol  žiakom  premietnutý  kvíz  na  zistenie 
nadobudnutých  poznatkov  o čistej  vode.  Žiaci  0.A  a 1.B  sa  v priebehu  dopoludnia 
interaktívne  a hravo  dozvedeli  prečo  je  voda  pre  nás  dôležitá,  spoznali  jej  skupenstvá 
i kolobeh v prírode. 
Dňa  17.  marca  sa  žiaci  druhého stupňa  zúčastnili  exkurzie  do  areálu  Spaľovne  KOSITU 
v Kokšov-Bakši. Žiaci sa zábavno-náučnou formou učili o odpadoch, ich správnom triedení a 
recyklovaní. 
Pri  príležitosti  Svetového  dňa  vody  k nám  zavítali  ochranári  správy  CHKO  Latorica. 
Pripravili pre žiakov  zaujímavé prezentácie o vode a mokradiach ako aj o samotnej chránenej 
krajinnej oblasti Latorica. 
V apríli prebiehal Deň Zeme. Žiaci prišli do školy v zelenom alebo hnedom a na vyučovacích 
hodinách sa venovali globálnym problémom. Triedni učitelia spolu so žiakmi vyrábali plagáty 
alebo iné výtvory z rôznych materiálov.
V máji sa realizoval zber papiera. Do zberu papiera sa zapojili žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 5.A, 
6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Vyzbieralo sa cca 2722 kg.
Zúčastnili  sme sa regionálneho kola Botanikiády v Botanickej  záhrade v Košiciach.  Školu 
reprezentoval žiak 5. ročníka Dušan Tirpák.
V júni  sa  niektorí  žiaci  školy  zúčastnili  výletu  do  Srbska.  Mohli  tak  spoznať  prírodné 
a kultúrne  krásy  inej  krajiny  a nadvezovať  priateľstvá  s partnerskou  školou  v Ruskom 
Keresture.
Počas  roka  sa  nesplnili  dve  úlohy  -  výroba  eko-mydla  pre  mamičku  z bezpečnostných 
dôvodov a nestihli sme uskutočniť exkurziu do Prírodovedného múzea v Košiciach.
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch. Plán činnosti ENV sa 
plnil  priebežne  podľa  časového  harmonogramu,  úlohy  boli  splnené  a vyhodnotené 
v príslušnom mesiaci. 

Zhodnotenie práce komisie MZ 1. – 4. roč.:

- zasadnutia MZ boli realizované podľa plánu 
- bol dodržaný obsah zasadnutí
- boli dodržané termíny zasadnutí
- boli prebrané dokumenty ako Klasifikačný poriadok, ŠVP,POP , PPŠ ai.
- na rokovania boli do obsahu včlenené aktuality 
- do obsahu boli doplnené úlohy podľa pokynov vedenia ZŠ
- z každého zasadnutia MZ bola vyhotovená zápisnica
- každá zápisnica obsahovala odporúčania a uznesenia
- zasadnutia boli účelové
- na zasadnutiach sa učitelia dohodli na organizovaní mimoškolských aktivít
- na zasadnutiach boli schválené TVVP z jednotlivých predmetov
- boli prerokované analýzy vstupných  testov zo SJL,MAT a ANJ
- bola preštudovaná dokumentácia školy podľa pokynov vedenia ZŠ

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried:    

Plán  práce  MZ  v  školskom  roku  2016/2017  zahŕňal  5  zasadnutí  v mesiacoch  august, 
november,  január,  apríl  a  jún.  Na  1.  zasadnutí  vedúca  MZ špeciálnych  tried  oboznámila 
vyučujúcich  s hlavnými  úlohami  plánu  práce  MZ vo  výchovno-vzdelávacom procese  a  s 



plánom zasadnutí a činnosti v školskom roku 2016/2017. V pláne práce MZ boli  vytýčené 
hlavné úlohy realizované vo výchovno-vzdelávacom procese a úlohy vychádzajúce z POP na 
tento školský rok.  V ďalšom bode boli vyučujúci oboznámení s inovovaným ŠkVP pre 2. až 
9. ročník špeciálnych tried, s príslušnými prierezovými témami, ktoré budú zapracované do 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov a s   pedagogicko – organizačnými pokynmi na 
školský  rok  2016/2017.   Ďalší  bod  programu bol  zameraný  na  hodnotenie  a  klasifikáciu 
žiakov  špeciálnych  tried  v súlade  s  Metodickým  pokynom  č.  19/2015  na  hodnotenie 
a klasifikáciu  žiakov  s mentálnym postihnutím  –  primárne  vzdelávanie.  Nasledovala  téma 
týkajúca  sa  vypracovania  tematických  výchovno-vzdelávacích  plánov  pre  3.  až  9.  ročník 
podľa  ŠkVP.  V závere  zasadnutia  boli prijaté  uznesenia.  2.  zasadnutie  MZ  v mesiaci 
november  začalo  kontrolou  plnenia  uznesení  z predchádzajúceho  zasadnutia.  Hlavnými 
bodmi programu bola analýza prospechu, správania a dochádzky žiakov špeciálnych tried za 
1.  štvrťrok  a  vyhodnotenie  vstupných  testov  z predmetu  Slovenský  jazyk  a  Matematika 
s prijatými opatreniami na zlepšenie výsledkov testov. Ďalším bodom programu bol stručný 
rozbor  otvorenej  hodiny  v predmete  Chémia  v 9.  ročníku,  ktorú  realizovala  Mgr. 
Štefanišinová.  V programe tohoto zasadnutia  boli  zhodnotené  mimotriedne aktivity  žiakov 
špeciálnych  tried  za  1.  štvrťrok.  V rôznom  boli  pripomenuté  aktuálne  úlohy  z poslednej 
pracovnej  porady  a  v závere  prijaté  uznesenia.  V úvode  januárového  zasadnutia  prebehla 
kontrola  plnenia  uznesení  z 2.  zasadnutia.  Druhý bod programu bol  zameraný na analýzu 
prospechu,  správania  a dochádzky  žiakov  špeciálnych  tried  za  1.  polrok.  Vyučujúci  sa 
vyjadrili  k neprospievajúcim,  neklasifikovaným  žiakom  a  žiakom,  ktorým bola  navrhnutá 
znížená  znánka zo správania  z dôvodu nevhodného správania  sa alebo neospravedlnených 
hodín. V treťom bode programu vyučujúci vypracovali návrhy na zoznam učebných pomôcok 
pre žiakov v hmotnej núdzi na obdobie 2. polroka. V štvrtom bode bola stručne zhodnotená 
otvorená hodina v 3. ročníku v predmete Slovenský jazyk a literatúra, ktorú realizovala Mgr. 
Eva  Domaracká.  V ďalšom  bode  bola  prediskutovaná  organizácia  karnevalu  pre  žiakov 
špeciálnych  tried,  príprava  aktuálnej  tematickej  nástenky  a  organizácia  výtvarnej  súťaže 
„Valentínka pre teba“. V rôznom sa poukázalo na niektoré úlohy vyplývajúce z pedagogickej 
rady  a  pracovnej  porady.  V závere  3.  zasadnutia  boli  prijaté  uznesenia.  V prvom  bode 
aprílového zasadnutia prebehla kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia. Hlavnými témami 
na tomto zasadnutí bolo prehodnotenie ŠkVP pre 2. až 9. ročník špeciálnych tried s dôrazom 
na  inovovaný  3.  a  7.  ročník  v budúcom  školskom  roku,  analýza  prospechu,  správania 
a dochádzky  za  3.  štvrťrok s prijatými  opatreniami  a zhodnotenie  otvorenej  hodiny,  ktorú 
realizovala Mgr. Mária Farkašová v predmete Pracovné vyučovanie v 7. ročníku.  V rôznom 
sa poukázalo na plnenie pracovných úloh a organizácie Dňa matiek a Dňa detí pre žiakov 
špeciálnych  tried.  V  závere  boli  prijaté  uznesenia.  V úvode  5.  stretnutia  v mesiaci  jún 
prebehla kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Nasledovalo stručné zhodnotenie 
činnosti metodického združenia v tomto školskom roku a návrhy na činnosť MZ v školskom 
roku  2017/2018.  Po  analýze  prospechu,  správania  a dochádzky  žiakov  za  2.  polrok 
nasledovalo  oboznámenie  vyučujúcich  s inovovaným  štátnym  VP  a ŠkVP  pre  žiakov 
s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie v 3. a 7. ročníku. V ďalšom bode bola 
zhodnotená otvorená hodina geometrie v 5. ročníku, ktorú uskutočnil v mesiaci máj PhDr. Ján 
Marenčin. V rôznom boli pripomenuté aktuálne úlohy z pedagogickej rady.

Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov v  šk. roku  2016/2017

Do učebných plánov v každom  výchovnom predmete boli zakomponované prierezové témy 
enviromentálna výchovu, protidrogová výchovu, dopravná výchovu, mediálna a multikultúrna 



výchovu, finančná gramotnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti. Do ŠkVP boli   zapracované témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou 
v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža 
a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie 
a rasizmu v oblasti migrácie.
Do učebných plánov boli zapracované aktivity k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu 
boja  proti  stresu,  Svetovému  dňu  nefajčenia,  Európskemu  týždňu  boja  proti  drogám, 
Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci,  aktivity   zamerané  na  prevenciu  a elimináciu  rizikového  správania,  delikvencie 
a kriminality,  záškoláctva,  bezpečného  používania  internetu,  zapracované  témy  súvisiace 
s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a predchádzaniu všetkým formám 
diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, výchovou k ľudským právam 
podporovať   u detí  hodnotu  človeka  ako  ľudského  jedinca  schopného  kvalitných 
medziľudských  vzťahov.  Primeranú  pozornosť  sme  venovali   projektom  a aktivitám  na 
podporu a zvýšenie vedomostí o finančnej gramotnosti. 
Všetci vyučujúci výchovných predmetov boli oboznámení s klasifikačným poriadkom školy 
podľa  Metodických  pokynov  na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov.  Výchovné  predmety 
(výtvarná  výchova,  hudobná  výchova,  technická  výchova,  ,  telesná  výchova,   výchova 
umením,  etická  výchova,  náboženská  výchova,  domov  a práca,  remeselné  práce)   boli 
klasifikované (stupňom od 1 do 5). 
V rámci prevencie šikanovania žiakov na školách je potrebné,  aby učitelia zapracovali  do 
učebných plánov a plánov triednických hodín témy, ktoré budú zamerané na tému šikanovania 
žiakov. Pri príležitosti Svetového dňa bez násilia budú počas triednických hodín uskutočnené 
besedy zamerané na problematiku fyzického a psychického násilia páchaného na v rodinách, 
spoločnosti a prevenciu voči porušovaniu ľudských práv.
Pri  príležitosti  Svetového  dňa  mlieka  a  Svetového  dňa  výživy  boli  žiaci  vedení  na 
triednických hodinách k zvýšenej konzumácii mliečnych výrobkov ako i ovocia a zeleniny a 
tým aj k podpore zdravého životného štýlu u žiakov. Na prevenciu civilizačných ochorení na 
podporu  telesného  a duševného  zdravia  pri  príležitosti  Týždňa  boja  proti  stresu  boli  na 
triednických hodinách realizované besedy na tému „ Ako eliminovať stres!“. 
Koordinátorka prevencie drogových závislostí PaedDr. Z. Grešlíková zorganizovala aktivity 
zamerané na boj proti fajčeniu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa fajčenia boli zhotovené 
nástenné noviny na tému „Fajčenie škodí zdraviu“.  Žiaci boli zapojení v rámci výchovných 
predmetov(etická  výchova,  výtvarná  výchova,  občianska  výchova)  do  rôznych  ankiet, 
výtvarnej a literárnej súťaže.  Dňa 29. 11.  si žiačky 7. ročníka pripravili prednášku na tému 
„Povedzme droge nie!“ pre žiakov 3. a 4. ročníka. Cieľom prednášky bolo presvedčiť  žiakov, 
aby v budúcnosti  neužívali  drogy a iné omamné látky ako sú nikotín,  alkohol,  marihuana, 
kokaín a iné nebezpečné drogy a zároveň ich naučiť, ako sa zachovať a reagovať na to, keď 
im niekto  ponúkne drogu.  Na hodinách etickej  výchovy žiaci  formou diskusie  rozoberali 
problémy v oblasti drogových závislostí,  vyrábali plagáty, ktoré znázorňovali problematiku 
závislostí a fajčenia. Na hodinách občianskej výchovy formou besedy rozprávali o drogách, 
o negatívnom dopade ich užívania na život jednotlivcov, vyjadrovali vlastné názory, zaujímali 
sa o tieto javy. Výchovné ciele akými sú primárna prevencia v oblasti drogových závislostí 
a trestnej činnosti sa uplatňujú na jednotlivých vyučovacích hodinách podľa obsahu vhodného 
učiva. Na hodinách výchovných predmetov sú žiaci vedení k mravným hodnotám a právnemu 
vedomiu formou rôznych aktivít ako sú dramatizácia, scénky, rozhovory, diskusie. V súlade 
s obsahom učiva  sa  tieto  témy využívajú  ako motivačný  prvok  pri  výučbe.  Na hodinách 
etickej  výchovy  prostredníctvom zážitkových  foriem učenia  formujú  svoje  postoje  najmä 
k mravným  hodnotám.  .S cieľom  eliminácie  drogových  závislostí  sú  žiaci  zapájaní  do 
športových aktivít v rámci krúžkovej činnosti a hodín telesnej výchovy. Žiaci sa zúčastnili 



športových súťaží – okresné kolo vo futsale a okresné kolo vo florbale. 
V rámci hodín výtvarnej  výchovy sa žiaci 2. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže – Zdravý 
životný  štýl,  tvorili  plagáty  na  tému zdravého stravovania.  Pri  príležitosti  Svetového dňa 
zdravej  výživy,  ktorý sa uskutočnil  18.  10.  2016  sme si  pripomenuli  Deň zdravej  výživy, 
ktorý  sa niesol   v znamení  ochutnávky  rôznych  druhov  ovocia,  ovocných  a zeleninových 
štiav. Počas dňa mali žiaci 1. a 2. stupňa možnosť  ochutnať  rôzne ovocné a zeleninové šťavy 
plné  vitamínov  a  ovocné  misy,  ktoré  s chuťou   konzumovali. Žiaci  boli  oboznámení 
o tematike zdravej výživy aj formou nástenných novín na chodbe školy. 
Svoj talent a záujem rozvíjajú žiaci v krúžkovej činnosti,  hudobne nadaní žiaci navštevujú 
ZUŠ,  kde  sa  venujú  spevu,  hre  na  hudobné nástroje,  tancu,  kresleniu.   Niektorí  žiaci  sa 
zúčastňujú  speváckych  súťaží,  ktoré  uskutočňuje  CVČ  v Sečovciach  a  recitačnej  súťaže 
Hviezdoslavov Kubín.
Pri  príležitosti  Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sme  sa  na  hodinách  výchovných 
predmetov  venovali  problematike  drog  formou  diskusií  a  prezentácií.  Pri  príležitosti 
Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sa  žiaci  7.  a 9.  ročníka  zúčastnili  10.  11.  2016 
zdravotno-výchovnej prednášky na tému Drogové závislosti. Prednášku si pre nás pripravila 
MVDr.  Mária  Urbanová  z RÚVZ  v Trebišove.  Žiaci  9.  ročníka  si  pripravili  prednášku 
o prevencii  proti  nákazlivým  ochoreniam  pre  žiakov   3.  a 4.  ročníka.  Oboznámili  ich 
s príznakmi ochorení akými sú žltačka, chrípka, svrab,  informovali ich o možnostiach nákazy 
a poskytli informácie o tom, ako sa účinne brániť voči týmto chorobám, ktoré zaznamenávajú 
častý  výskyt  v školskom  prostredí.  Žiaci  7.  ročníka  si  pripravili  prezentáciu  na  tému 
„Povedzte drogám nie“ cieľom prednášky bolo presvedčiť  žiakov, aby v budúcnosti neužívali 
drogy a iné omamné látky ako sú nikotín, alkohol, marihuana, kokaín a iné nebezpečné drogy 
a zároveň ich naučiť, ako sa zachovať a reagovať na to, keď im niekto ponúkne drogu. Žiaci 
sa dozvedeli, čo sa deje v tele, keď je závislé na droge, ako sa môže cítiť človek, ktorý je na 
niečom závislý, aké pocity má človek po požití drogy a aké príznaky sa u neho prejavia pri 
užívaní drog.
Pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS boli žiakom poskytnuté informácie o tejto 
problematike  formou  nástenných  novín  na  chodbe  školy.  V rámci  prevencie  rizikového 
správania sa v období dospievania organizujú učitelia výchovných predmetov rôzne diskusie 
a besedy k tejto téme. 
V rámci triednických hodinách i počas vyučovacích hodín výchovných predmetov sa žiaci 
podieľali na vianočnej výzdobe tried 1. - 9. ročníka. Žiaci  9. Ročníka sa zapojili do   prípravy 
programu k príchodu sv. Mikuláša.  Do konca polroka sú naplánované športové súťaže vo 
futbale,  vybíjanej,  florbale.  Žiaci  sa  zapájajú  do  súťaží  podľa   záujmu  a  ponúk,  ktoré 
prichádzajú z CVČ v priebehu celého školského roka.
Žiaci druhého stupňa absolvovali teoretickú prípravu jesennej časti účelového cvičenia. Bola 
vykonaná aj  cvičná evakuácia. Praktické cvičenie bolo realizované formou prechádzky po 
jednotlivých častiach obce Zemplínska Teplica. Mladší žiaci 1. stupňa sa zúčastnili  besedy 
o starostlivosti  chrupu a správnom čistení  zubov.  Žiaci  9.  ročníka sa zúčastnili  na veľtrhu 
vzdelávania  PROEDUCO,  kde  mali  možnosť  inšpirovať  sa  pri  výbere  svojho  budúceho 
povolania.
V priebehu  1.  polroka  boli  žiaci   z jednotlivých  výchovných  predmetov  klasifikovaní 
známkami.   Najhorší  stupeň,  ktorý  žiaci  dosiahli  bol  stupeň  „dostatočný“,  učitelia  pri 
klasifikácii  brali  do úvahy prípravu žiaka  na vyučovanie,  nosenie  pomôcok na  jednotlivé 
vyučovacie hodiny, ako i aktívny prístup žiaka počas vyučovacej hodiny. Žiaci sa v priebehu 
prvého  polroka   zapájali  do  rôznych  činností  počas  vyučovacích  hodín  výchovných 
predmetov.  Na hodinách výtvarnej výchovy tvorili práce, ktoré zdobili nástenky v triedach, 
najkrajšie  práce  boli  vystavené  na  chodbe  školy,  spolupracovali  na  tvorbe  projektov, 
nástenných  novín  s problematikou  NIKDY  NEZOBER  DROGU!  Zapojili  sa  do  súťaže 



Vesmír očami detí,  Zdravý životný štýl. Žiaci 9. ročníka si pre žiakov 1. stupňa pripravili  
prezentáciu  na  tému  Bezpečne  na  cestách,  v ktorej  poukázali  na  spôsoby  bezpečného 
správania sa v dopravných prostriedkoch, význam dopravných značiek, bezpečný pohyb detí 
v cestnej premávke.
Na  hodinách  občianskej  výchovy  pod  vedením  p.  uč.  Dobošovej  boli  žiaci  oboznámení 
s využitím dokumentov o ľudských právach ako i právach detí. Na hodinách etickej výchovy 
získavali vedomosti o ľudských právach, pripravovali si prezentácie na danú tému, formou 
výtvarných  prác  si  upevňovali  vedomosti  o právach  detí.  Na  hodinách  etickej  výchovy 
vytvorili  nástenné  noviny  s tematikou  ľudských  práv.   Počas  triednických  hodín  boli 
uskutočnené besedy, v ktorých žiaci diskutovali o svojich právach, vyjadrovali svoje názory 
na danú problematiku. Taktiež boli uskutočnené besedy na tému „Stop rasizmu!“, kde boli 
žiaci  upozornení  na  potrebu  tolerancie  ľudí  rôznej  pleti,  ako  i na  prejavy  diskriminácie 
a xenofóbie  v dnešnej  spoločnosti.  Na  hodinách  informatickej  výchovy  vytvárali  žiaci 
prezentácie na tému „Aktívne využitie volného času“. Pri príležitosti Dňa ľudských práv – 10. 
decembra  si  žiaci  na  triednických  hodinách  pripomenuli  hodnoty  slobody  a ľudskej 
dôstojnosti v spoločnosti.  10. Novembra  2016 sa uskutočnili besedy pod vedením MUDr. 
Márie  Urbánovej  z RÚVZ v Trebišove.  Základy  osobnej  hygieny  pre  žiakov  1.  Stupňa – 
žiakom bolo vysvetlené, ako si správne umývať ruky, aby sme odstránili nečistoty z pokožky. 
Beseda bola spojená aj zaujímavou prezentáciou a praktickými ukážkami, kde sa zapájali aj 
žiaci.   Drogové závislosti bola beseda určená pre žiakov 2. stupňa – počas besedy sme sa 
dozvedeli  užitočné   informácie  o drogách,  ich  negatívnych  účinkoch,  abstinenčných 
príznakoch,  fyzickej  a psychickej  závislosti  na drogách,  o faktoroch,  ktoré  majú  vplyv na 
vznik a priebeh drogových závislostí.  
Na  hodinách  etickej  výchovy  ako  i triednických  hodín  prebehli  v jednotlivých  ročníkoch 
besedy o vhodnom správaní sa chlapcov a dievčat v školskom prostredí, ale aj na verejných 
priestranstvách.  Podieľali  sa  na  zhotovovaní  srdiečok,  ktoré  v rámci  akcie  Sv.  Valentína 
rozdávali svojim spolužiakom a učiteľom. Žiaci boli vedení k pochopeniu významu rodiny, jej 
poslania.  Vytvárali  si  vlastné  projekty  na  tému  „Moja  rodina“  formou  koláží  a rôznych 
výtvarných techník.  Prostredníctvom jednotlivých  aktivít si uvedomovali hodnotu rodiny, 
diskutovali o vzťahoch v rodine. 
Počas  triednických  hodín  boli  realizované  besedy  na  tému  šikany  a kyberšikany.  Triedni 
učitelia oboznámili  žiakov s nástrahami internetu, dôsledkami šikany a  kyberšikany a poučili 
ich  o tom,  ako  sa  zachovať  v rôznych  situáciách,  ktoré  šikana  a  kyberšikana  prináša. 
Koordinátorka  prevencie  PaedDr.  Zuzana  Grešlíková  rozdala  žiakom  dotazníky  na  tému 
šikanovania  v školskom prostredí.  Dotazník  bude  zameraný  na  výskyt  šikany  u žiakov  2. 
stupňa a formu šikanovania, ktorú žiaci najčastejšie zažívajú v školskom prostredí.  Triedni 
učitelia  vyplnené  dotazníky  odovzdajú   PaedDr.  Zuzana  Grešlíkovej  –  koordinátorke 
prevencie,  ktorá  o výsledkoch  dotazníka  bude  informovať  všetkých  na  pracovnej  porade 
v mesiaci február. 
V predvianočnom čase 5. 12. 2016 sa žiaci 2. stupňa  zúčastnili divadelného predstavenia 
PSÍCKOVO a žiaci 9. ročníka si pre mladších žiakov pripravili Mikulášsky program, žiačky 
7. ročníka sa zúčastnili súťaže v aranžovaní Vianočnej ikebany. 
 14. 11. 2016 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Jana z Arcu v Divadle 
Jonáša  Záborského  v Prešove.  V rámci  rozvoja  talentovaných  žiakov  v speve  sa  žiaci  2. 
stupňa zúčastnia speváckej súťaže SUPERSTAR, ktorú realizuje CVČ v Sečovciach.
Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci boli počas triednických hodín 
uskutočnené besedy na danú tému, triedni učitelia poukázali na význam prevencie rizík  práce 
v zahraničí ako i prevencie pred neľudským zaobchádzaním. Počas hodín etickej a občianskej 
výchovy sledovali žiaci dokument pod názvom „Obchodovanie s ľuďmi“, kde mali možnosť 
pozorovať reálne príbehy ľudí, ktorí sa stretli s násilím  a neľudským zaobchádzaním počas 



hľadania si práce v zahraničí. Diskutovali o problémoch, s ktorými sa môžu v budúcnosti  pri 
hľadaní práce stretnúť. 
Výchovná poradkyňa Mgr.  J.  Dobošová upozornila  učiteľov na  to,  aby venovali  zvýšenú 
pozornosť ochrane pred sociálno-patologickými javmi akými sú šikanovanie najmä starších 
žiakov, ale aj šikanovaniu v kolektíve rovesníkov. Všetky spozorované zmeny správania sa 
žiakov boli  konzultované a riešené s triednym učiteľom a rodičmi. Na triednických hodinách 
boli uskutočnené besedy, ktoré sa venovali problematike šikanovania detí na školách. Žiaci 
boli  oboznámení  s internetovými stránkami,  kde si  môžu vyhľadať informácie týkajúce sa 
nielen šikany, ale aj kyberšikany. PaedDr. Zuzana Grešlíková vypracovala dotazník na tému 
„Šikanovanie“. Dotazník bol zameraný na problematiku šikanovania u žiakov 5. – 9. ročníka. 
Prieskum  o podobách šikanovania v školskom prostredí prebiehal od januára do marca 2017 
a bol zameraný na rôzne prejavy šikanovania u žiakov 5. – 9. ročníka .  Zúčastnilo sa ho 60 
žiakov, z toho 31 dievčat a 29 chlapcov. Veková skupina respondentov  sa pohybovala od 10 
do 16 rokov.  Dotazník pozostával z 15 otázok, ktoré boli poskytnuté  z CPPPa P v Trebišove 
Mgr. Jánom Rusnákom. Zistili sme, že šikanovanie na našej škole je  zastúpené v jednotlivých 
ročníkoch vo väčšej či menšej miere a má rôzne podoby. 
Najvyšší výskyt šikany sme zaznamenali v 7. a 8. ročníku. Najnižší výskyt šikany je v 5. a  6. 
ročníku s výnimkou častých nadávok, ktoré sú v tejto triede výrazne zastúpené. V 6. ročníku 1 
žiak uviedol, že bol svedkom skupinovej šikany  V 7. ročníku kopanie, bitky, pokusy o údery, 
svojvoľné branie vecí, kričanie je zastúpené vo veľkej miere. Prekvapivým zistením  v tejto 
triede bola skutočnosť, že je 1 žiak je  stále nútený dávať peniaze inej osobe. V 8. ročníku 
kopanie,  svojvoľné  branie  vecí  ,  krik,  výsmech,  ničenie  vecí  a rozširovanie klamstiev je 
zastúpené  vo vysokej miere, 2 žiaci uviedli, že boli svedkami skupinovej šikany. U žiakov 9. 
ročníka  podoby  šikany  boli  zaznamenané  v nízkej  miere.  Zo  zistených  skutočností  však 
vyplýva, že v našich školách prejavy šikanovania existujú, a preto je potrebné tomuto javu 
venovať  zvýšenú  pozornosť  zo  strany  učiteľov  i  žiakov,  napokon  i  rodičov.  Potrebné  je 
spolupracovať  s  učiteľmi  a  žiakmi  zo  strany  preventívnych  a  poradenských  zariadení 
a sústrediť pozornosť aj na prácu s kolektívom (triedou). K eliminácii tohto nežiaduceho  javu 
v našej  škole   môžeme  prispieť  predovšetkým  formou  včasnej  prevencie,  osobným 
rozhovorom  na  triednických  hodinách,   sprísneným  dozorom   na  chodbách  školy, 
vnímavejším  prístupom učiteľov k problémom žiakov ako i vhodným vyplnením voľného 
času žiakov  formou krúžkovej činnosti. 
S výsledkami dotazníka o šikane boli triedni učitelia oboznámení  a počas triednických hodín 
sa  stala  táto  problematika  predmetom  diskusie,  rovnako  boli  o výsledkoch  dotazníka 
informovaní aj rodičia na rodičovskom združení.
V rámci výchovných predmetov a triednických hodín boli realizované aktivity zamerané na 
prevenciu  fajčenia,  uskutočnili  sa  besedy  zamerané  na  poukázanie  škodlivých  účinkov 
fajčenia na ľudské zdravie. Koordinátorka prevencie drogových závislostí PaedDr. Grešlíková 
pripravila aktivity na tému zameranú na prevenciu fajčeniaj v mesiaci máj. Žiaci 1. a 2. stupňa 
vytvorili plagát s názvom „STOP FAJČENIU“ a umiestnili ho na chodbe školy pod nástenkou 
koordinátora  prevencie.  Žiačky  7.  ročníka  v školskom  rozhlase  oboznámili  žiakov 
s negatívnymi účinkami fajčenia na ľudský organizmus.
Žiaci  sa  zapojili  do  celoslovenskej  verejnej  finančnej  zbierky  Dňa  narcisov,  kde  sa  im 
podarilo  vyzbierať  721,  17   eur.  Žiaci  boli  rozdelení  do  5  hliadok,  ktoré  navštívili  obce 
Zemplínska Teplica, Egreš a Slanské Nové Mesto.
Pri príležitosti  Dňa Zeme žiaci na 2. stupni na prvých troch vyučovacích hodinách riešili 
v skupinách  príklady  s tematikou  Zeme,  pracovali  s učebným  textom  ku  Dňu  Zeme 
a zdokonaľovali  sa  v čitateľskej  gramotnosti.  Na  ďalšej  vyučovacej  hodine  sa  zabavili 
riešením ekokvízov na interaktívnej tabuli. Pracovali v skupinách a odpovedali na ekologické 
otázky. Každá trieda vyrábala plagáty s tematikou ochrany našej Zeme a lesov, ktorými sme 



vyzdobili chodby našej školy.  Poznatky z dopravnej výchovy  si žiaci overili počas besedy 
s príslušníčkou  policajného  zboru.  dozvedeli  sa  o povinnostiach,  ktoré  vyplývajú 
z dopravných situácií pre účastníkov cestnej premávky, ale aj o váhe zodpovednosti, ktorá leží 
na ich pleciach, alebo skôr na pleciach nás všetkých. V priebehu školského roka 2016/2017 sa 
žiaci  2.  stupňa  sa  zapájali  do  rôznych  športových,  ale  aj  kultúrnych  aktivít  akými  boli 
obvodové kolo vo futsale žiakov, obvodové kolo vo florbale žiakov,  do zdravotníckej súťaže 
Mladý  záchranár  v CVČ  v Sečovciach,  lyžiarskeho  výchovno-výcvikového  kurzu 
v Litmanovej. Zapojili sa do akcie Vianočná ikebana, Vianočná akadémia,  speváckej súťaže 
SUPERSTAR,  realizovali  tvorivé  dielne,  podieľali  sa  na  programe  pri  príležitosti  Dňa 
starkých, do  súťaže Zdravý životný štýl. V mesiaci zdravej výživy sa žiaci zapojili do akcie 
ochutnávka ovocných a zeleninových štiav, ochutnávky ovocných čajov. V oblasti výchovy sa 
na škole realizovali rôzne besedy, beseda na tému zdravej výživy, beseda o hygiene,  beseda 
o drogovej závislosti,  ktoré prednášala MVDR. Urbánová z RÚVZ z Trebišova. Rovnako sa 
zúčastnili  besedy  o dopravnej  výchove,  besedy  s  ochranármi  správy  CHKO  Latorica. 
Realizovali sa  aktivity ku  Sv. dňu Zeme, Sv. Dňu stromov,  k Európskemu týždňu boja proti 
drogám, aktivity zamerané na prevenciu fajčenia. Žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia 
v Prešove -  „Jana z Arcu “ a divadelného predstavenia Mníšky v akcii, ktoré sa uskutočnilo 
v Kultúrnom  dome  v Zemplínskej  Teplici,  divadelného  predstavenia  Psíčkovo,  podujatia 
Sokoliar,  Historický  šerm,  Múzeum  na  kolesách.   Zapojili  sa  do  finančnej  zbierky  Dňa 
narcisov,  do  Zberu  papiera,  do  projektu  Záložka  spája  školy,   podujatia  Polícia  deťom 
v Košiciach,  ktoré  pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  detí  zorganizoval  Policajný  zbor 
Slovenskej republiky v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, návštevy Srbska. Žiaci 
druhého  stupňa  absolvovali  teoretickú  prípravu  v praktickom  účelovom  cvičení.  Bola 
vykonaná aj  cvičná evakuácia. Svoje teoretické vedomosti si overili pri praktickom cvičení, 
ktoré sa konalo v priestoroch futbalového ihriska v areáli školy.

Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie  pre oblasť Jazyk a komunikácia v šk. roku 
2016/2017

PK  zahrňuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk . PK  pre 
oblasť  Jazyk  a komunikácia  sa  v 1.  polroku školského  roku  2016/2017  stretla  na  dvoch 
zasadnutiach 28.8.2015, kde bol prerokovaný  plán práce  PK  na školský rok 2015/2016 , 
hlavné úlohy,  špecifické úlohy, aktivity, činnosť PK, časovo- tematické plány,  Pedagogicko-
organizačné  pokyny 2015/2016 a Klasifikačný poriadok a 27.11.2015,  kde sme zhodnotili 
plnenie  plánu  práce  za  prvý  štvrťrok  školského  roku  2015/2016,  zhodnotili vedomostnú 
úroveň žiakov, dodržiavanie plánov, úroveň čitateľských zručností.  V 2. polroku školského 
roku 2016/2017 stretla na troch zasadnutiach 30.1. 2017, kde bolo zhodnotenie plnenia plánu 
práce  za  prvý  polrok  školského  roku  2016/2017,  plnenie  tematických  plánov,  realizácia 
podujatí  a súťaží  pre  žiakov  školy,  prerokované  aktuálne  problémy  v rámci  vyučovania 
jednotlivých predmetov, 25.4.2017 kde bolo prerokované  hodnotenie výchovno-vyučovacích 
výsledkov  v 3. štvrťroku, plnenie tematických plánov, vyhodnotenie Testovania 9, realizácia 
podujatí a súťaží pre žiakov školy, ŠKVP- zmeny v obsahu učiva, návrhy  a 26.6.2017, kde 
sme  analyzovali výchovno-vzdelávacie výsledkov za II. polrok školského roku 2016/2017, 
východiská pre plán práce na školský rok 2017/2018, výsledky a analýzy výstupných testov, 
besied, súťaží, projektov a olympiád, úspechy v súťažiach.
Z čiastkových úloh boli splnené tieto úlohy členov PK :

- boli  vypracované tematické plány



- do plánov boli zakomponované prierezové témy
- vyčlenili sme mimočítankové čítanie
- oboznámili sme žiakov ako pracovať s čitateľským denníkom
- školské kolo olympiády v SJL 
- účasť  na obvodnom kole v Trebišove –  Soňa Mihóková – 7. miesto
- súťaž o najkrajší čitateľský denník  a najkrajšiu prezentáciu
- príprava na celoštátne testovanie
- návšteva divadelného predstavenia v Prešove 
- účasť žiakov na vianočnej akadémii – vystúpenie v programe 1. Stupňa
- Hviezdoslavov Kubín
- Testovanie 9 
- projekty
- návšteva knižnice v rámci hodín literatúry

Realizácia súťaží
     Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

1.miesto  Soňa Mihóková 9.A 
2.miesto  Bianka Urbanová 9.A
3.miesto  Ema Alexyová  9.A

Víťazka školského kola Soňa Mihóková  reprezentovala školu v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 
15.11.2016 v Trebišove a umiestnila sa na 7. mieste.

-  uskutočnilo  školské  kolo  súťaže  v  umeleckom prednese  poézie  a  prózy  Hviezdoslavov 
Kubín, na ktoré sa prihlásilo 8 súťažiacich,v 2.kategórii 2 recitátori a v tretej kategórii  4 žiaci 
v prednese poézie a prózy.

 v 1.kategórii –     1.miesto -Karolína Zamboriová – poézia

                1.miesto - Hana Majorošová -próza

  v 2.kategórii  -    1.miesto – Laura Suchá – próza

                 2.miesto- Dušan Tirpák 

 v 3.kategórii -      1.miesto – Michaela Stančíková – poézia

                2.miesto – Patrícia Poláková – poézia

                1.miesto – Anton Štofila – próza

                2.miesto – Skarlet Milová – próza

- dve žiačky prvého stupňa ZŠ sa zúčastnili okresného kola literárnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín.. Žiačka 2. ročníka, Hanka Majorošová, súťažila v prednese prózy a žiačka 3. ročníka, 
Karolínka Zamboriová, súťažila v prednese poézie.
Na okresnom kole sme umiestnenia nezískali.
-  pri príležitosti Mesiaca kníh sme pripravili podujatia pre žiakov
- v rámci hodín literatúry sme navštívili knižnicu
- na chodbe školy sme nainštalovali výstavku kníh



-  žiaci  sa  zapojili  do  súťaží  /  za  triedu  test  a poznávanie  rozprávok,  písanie  príbehu  na 
pokračovanie,  čítanie  na rýchlosť,  o najkrajší  čitateľský denník /.  Vyhrali  žiaci  3.  ročníka 
a medzi jednotlivcami, ktorí správne odpovedali bolo najviac žiakov 6. ročníka, z ktorých boli 
vylosovaní víťazi.

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

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

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

Vyhodnotenie  činnosti koordinátora Mediálnej výchovy v  šk. roku  2016/2017

Obsah  mediálnej  výchovy ako  prierezovej  témy  sa  realizuje  na  hodinách 
Slovenského jazyka a literatúry, Informatiky, Výtvarnej výchovy a na triednických hodinách, 
na mimoškolských akciách a v školskom klube.

V mesiaci február sa v šk. r. 2016/2017 dané úlohy splnili nasledovne:

- v rámci triednických hodín, literárnej výchovy, informatickej výchovy 
diskutovali žiaci o výhodách a nevýhodách, resp. o nebezpečenstve 
priateľstva na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter...), 
- Valentínska pošta – vyrábali virtuálne valentínske  pozdravy a posielali 
si ich navzájom e-mailom.

V mesiaci marec sa v šk. r. 2016/2017 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci  navštívili  školskú  knižnicu,   absolvovali  rozprávkové  popoludnie, 
rozhovor o obľúbených hrdinoch kníh, knižný hrdina verzus filmový hrdina,

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

V mesiaci apríl sa v šk. r. 2016/2017 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci vytvorili jednoduchý reklamný produkt (plagát, leták) ku Dňu Zeme

V mesiaci máj sa v šk. r. 2016/2017 dané úlohy splnili nasledovne:



- žiaci si pripomenuli základné princípy slobody tlače, boli informovaní  o porušovaní 
práv na slobodu prejavu,  pripomenuli  si  aj  uväznenie  alebo smrť  novinárov pri  prinášaní 
informácií o dianí vo svete,

- pripravilo sa so žiakmi vystúpenie ku Dňu matiek

V mesiaci jún sa v šk. r. 2016/2017 dané úlohy splnili nasledovne:

– 1.6. Medzinárodný deň detí –  výtvarné ukážky k danej téme,
– Interview – preberal sa daný pojem na hodinách slovenského jazyka alebo 

triednických hodinách

Vyhodnotenie plánu činnosti koordinátora pre Tvorbu projektov a prezentačné zručnosti  
v šk. roku 2016/2017

V školskom  roku  2016/2017  boli  v oblasti  TPPZ  naplánované  a realizované  nasledovné 
úlohy:

September

 oboznámenie  s úlohami plánu TPPZ a ich zapracovanie do TVVP a PTU

 realizovali  sme  projekty  a  aktivity  na  podporu  jazykovej  zdatnosti  a záujmu 
o jazykové vzdelávanie /aktivita Moje obľúbené slovo, súťaže a aktivity, zhotovenie 
nástenky pri príležitosti  Európskeho dňa jazykov, spolupráca s Mgr. Tudjová,  Mgr. 
Sabová, nástenka Mgr. Hanuľová/

  prebehla registrácia účastníkov do 7.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do 
knihy  spája  školy  /zaregistrovaných  1.stupeň  124  žiakov,  2.stupeň  63  žiakov, 
špeciálne triedy 38 žiakov, SPOLU 225 žiakov školy

Október
 

 pri  príležitosti  Sv.  dňa zvierat  (4.10.)  žiaci  tvorili  a prezentovali  projekty  s danou 
tematikou , realizované na hodinách SJL,ČÍT, PDA,VYV, BIO, GEO,TH /štvrtáci –
bájky o zvieratách, prváci – počítanie so zvieratkami, nulťáci- zvieratá na jeseň.../ 

 v rámci Svetového dňa výživy (16. 10.)  boli realizované viaceré  projekty a programy 
na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. /jabĺčkové dni v triedach, ochutnávka 
ovocných štiav v priestoroch školy, projektové vyučovanie Hravo-zdravo.../

 realizovala sa finálna fáza projektu ZÁLOŽKA, účasť všetkých tried na projekte  , 
priebeh  projektu  a  výsledky  budú  spracované   v záverečnej   správe   začiatkom 
novembra.





  Projekt prebehol veľmi úspešne, boli sme zaradení aj do celoslovenského hodnotenia  
projektu  viď na stránke 
ttp://www.spgk.sk/swift_data/source/2016/Projekt_Zalozka_ZS_osemrocne_gymnazia
_Hodnotenie_2016kompr.pdf / 

November

 žiaci  druhého  stupňa  tvorili  skupinové  projekty  o škodlivosti  fajčenia   ,  vybrané 
projekty  boli  prezentované  pred  žiakmi  prvého  stupňa   - žiačky  7.A   uskutočnili 
besedu s prezentáciou a súťažou pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ

             

 na hodinách cudzieho jazyka  realizovať  aktivity  a projektovú činnosť   s tematikou 
halloweenu. Realizované v mesiacoch október, november  a na hodinách anglického 
jazyka., vyučujúci Mgr. Hanuľová

December

 žiaci  sa   na  triednických  hodinách  a hodine  etickej  výchovy  zapojili  do  aktivít  v 
oblasti výchovy k ľuds právam  (pexeso ľudských práv)

 na hodinách cudzieho  a slovenského jazyka Mgr. Tudjová a Mgr. Sabová pripravili so 
žiakmi skupinové projekty týkajúce sa zvykov a tradícií v rôznych krajinách /Rusko, 
Anglicko, Slovensko/ Projekty boli vystavené v priestoroch školy.


Január 

 žiaci   1.st.  zhotovili  a pripravili  karnevalové  masky,  využitím  vlastnej  fantázie  a 
tvorivosti,  odprezentovali  svoju  tvorbu   v rámci  školskej  karnevalovej  prehliadky 
2.2.2017.

Február

 v priestoroch školy sme postavili Valentínsky múr odkazov- individuálna a skupinová 
prezentácia žiakov 

 pomôcka na vyučovanie- „Môj hudobný nástroj“, vyrobili, použili a  prezentovali pri 
inštrumentálnych činnostiach v triede – ŠKD, žiaci 2.A, na chodbe bola pripravená 
výstavka netradičných hudobných nástrojov zhotovených žiakmi

Marec

  žiaci 5.ročníka pripravili pre žiakov prvého stupňa prezentáciu knihy Guľko Bombuľko spolu  
so  súťažami  pri  príležitost mesiaca  kníh.  Aktvita  prebehla  popoludní  v  školskej  knižnici 
29.3.2017



 „Moja kamarátka kniha“ – na hodinách Slovenského jazyka a literatúry pripravili žiaci 
prezentáciu obľúbenej knihy pre ostatných spolužiakov.

 učitelia  zapojili  žiakov  do  aktivít  a projektov  v rámci  Sv.  dňa  vody  /aktivity- 
triednické hodiny, v rámci vyučovania vyučujúci a tr.uč. , 2. st.beseda, exkurzia ap./

Apríl

  20.4.2017 sa žiaci  zapojili  do   aktivít  v rámci  Dňa Zeme,  jednotlivé triedy tvorili 
projekty na témy recyklovanie,  ochrana ovzdušia,  znečistenie  vody, boli  vystavené 
v priestoroch hlavnej chodby

 na  hodinách  Prírodovedy   pripravili  žiaci  prezentácie   na  témy  „Nakuknime  do 
prírody“ alebo „Ochráňme si svoju Zem.“ Svoju prácu prezentovali v triede.

  na hodinách ANJ,RUS,SJL pripravili  žiaci  individuálne  aj   skupinové projekty na 
tému Veľkonočné  rozprávanie – zvyky a tradície v rôznych krajinách , úloha splnená, 
projekty boli  vystavené v priestoroch školy a v jednotlivých triedach

Máj

 svetový týždeň rodiny / skupinové aj individuálne  projekty a aktivity v rámci tried/

 tvorba projektov vysvedčenie pre mamičku- zapojili sa  triedy 1.A,1.B, 2.A, 3.A , 3.B, 
4.A, 4.B, najlepšie práce prezentované v priestoroch školy pri príležitosti vystúpenie 
ku Dňu matiek

Jún

 žiaci  2.stupňa  v rámci jednotlivých predmetov opakovali celoročné učivo s využitím 
ppt prezentácií, projektov  a posterov             

 žiaci tretieho ročníka na anglickom jazyku aplikovali celoročné učivo pri   vytváraní 
krátkych animovaných filmov s využitím webovej stránky, z časových dôvodov 
neboli projekty dokončené  a prezentované pre spolužiakov z druhého ročníka, možno 
použiť vo vyššom ročníku

 Všetky úlohy z plánu činnosti boli splnené v plnom rozsahu, úloha na jún- tvorba 
a prezentácia filmov splnená čiastočne.



Plnenie plánu VMaR v šk.roku 2016/2017

Splnené úlohy:

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

      -      splnené výchovné využitie tém VMR  na hodinách  slovenského a cudzích jazykov, etickej,

             občianskej výchovy,prírodovedy,vlastivedy,biológie a iných predmetov - aktivity na tému        

              Moja rodina

      -      beseda Prevencia nákazlivých chorôb na TH a  s hygieničkou a tiež so žiakmi 7.A

       -     školská akadémia Našim starkým, listy starým rodičom  a tvorivé dielne

       -     Vianočná akadémia- príprava darčekov a kultúrny program

       -     Tradície Vianoc – príprava ozdobných paravanov

       -     projektové práce a výstavka na tému Vianoce v iných krajinách

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

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

       -     beseda Priateľstvo a tolerancia na triednických hodinách

       -     beseda Nebezpečenstvo drogových závislostí pripravená žiakmi 9.ročníka            

      -     beseda o knihe HEIDI o vzťahu k starým rodičom

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

- výchovné využitie celoškolských podujatí
beseda o videofilme Nástrahy života pre 3.a 4.ročník
- Valentínske odkazy na nástenných novinách
- Rodina – celoslovenská výtvarná súťaž
- Vystúpenie ku Dňu matiek a otcov

             Beseda Odkaz pre otecka

- Aktivity k Svetovému dňu  rodiny /15.5./ besedy,prezentácie,plagáty
- Aktuálna obmena nástených novín v triedach a priestoroch školy

       -     spolupráca s koordinátormi iných výchov pri plnení  spoločných aktivít,besied,súťaží

Vyhodnotenie plánu Primárnej prevencie drogových závislostí v  šk. roku 2016/2017

Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v 2. polroku 
2016/2017 boli zrealizované tieto témy:
 



September                
                

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

-  „Obezita  nie  je  moja  kamarátka-  uskutočnila  sa  beseda  so  žiakmi  1.  a 2.  stupňa 
o potrebe zdravého životného štýlu, dostatku pohybu a predchádzaniu vzniku srdcovo-
cievnych chorôb

- 28.9.  Vyhotovenie  nástenky na tému Svetový deň srdca – zameranie  sa na zdravý 
životný štýl

- V triedach boli vytvorené nástenky na tému „Ústna hygiena“ – beseda o starostlivosti 
chrupu (1. a 2. stupeň)

Október

- „Beseda  o  výžive“  –  beseda  s MVDr.  Máriou  Urbanovou  žiaci  boli  informovaní 
o tom,  aké  potraviny  je  vhodné  konzumovať,  aká  nevyhnutná  je  pravidelná, 
primeraná  a pestrá  strava,  aké  negatívne  dôsledky  so  sebou  prináša  zvýšená 
konzumácia  cukru,  solených  potravín,  užívanie  energetických  nápojov  alebo iných 
nápojov obsahujúcich kofeín i o tom, že nedostatok pohybu vedie k vzniku mnohých 
civilizačných chorôb

- Na výchovných predmetoch(etická výchova, výtvarná výchova, občianska výchova) 
boli  realizované   projekty  s tematikou  zdravej  výživy  formou  plagátov,  kartičiek 
a výstavných prác 

-  Svetový  deň  výživy  –  boli  uskutočnené  aktivity  spojené  so  zásadami  zdravého 
stravovania,  výstavka  a ochutnávka  zeleninových  a ovocných  nápojov  na  chodbe 
školy
 

- Nástenné  noviny  na  tému  „Jeme  zdravo?“  -  formou  nástenných  novín  sa  žiaci 
dozvedeli o význame konzumácie čerstvého ovocia, obsahu jednotlivých vitamínov v 
šťavách a dôležitých potravinách v ich jedálničku. Cieľom tejto akcie bolo podporiť 
u žiakov  zdravý  životný  štýl,  viesť  ich  k zdravej  výžive,  vhodnej  životospráve 
a uvedomeniu si, že je dôležité každý deň vypiť dostatok tekutín, ktoré dodajú telu 
potrebné minerály a vitamíny.

November

- na  triednických  hodinách,  ale  aj  v rámci  výchovných  predmetov  boli  uskutočnené 
besedy na tému „Ľudské telo- cigareta a alkohol“- poukázali sme v nej  na negatívne 
dôsledky fajčenia a alkoholu na človeka

-
- Zhotovenie dotazníka na tému „Sikanovanie v školskom prostredí“



- 10. november 2016 – Beseda –  Základy osobnej hygieny pre žiakov 1. Stupňa - 
žiakom 1.st. vysvetlila a zároveň aj ukázala,  ako si správne umývať ruky, aby sme 
odstránili  nečistoty  z pokožky.   Beseda  bola  spojená  aj  zaujímavou  prezentáciou 
a praktickými ukážkami, kde sa zapájali aj žiaci.   Drogové závislosti pre žiakov 2. 
Stupňa  -  Počasbesedy  sme  sa  dozvedeli  užitočné   informácie  o drogách,  ich 
negatívnych účinkoch, abstinenčných príznakoch, fyzickej a psychickej závislosti na 
drogách, o faktoroch, ktoré majú vplyv na vznik a priebeh drogových závislostí

-  Európsky týždeň boja proti drogám – prebehla súťaž o najzaujímavejšiu prezentáciu 
na tému „Drogy a iné závislosti“

- Žiaci  7.  ročníka si  pripravili  prezentáciu na tému „Povedzte drogám nie“-  Cieľom 
prednášky bolo presvedčiť  žiakov, aby v budúcnosti neužívali drogy a iné omamné 
látky ako sú nikotín, alkohol, marihuana, kokaín a iné nebezpečné drogy a zároveň ich 
naučiť,  ako sa zachovať a reagovať na to,  keď im niekto ponúkne drogu. Žiaci  sa 
dozvedeli, čo sa deje v tele, keď je závislé na droge, ako sa môže cítiť človek, ktorý je 
na niečom závislý,  aké pocity má človek po požití  drogy a aké príznaky sa u neho 
prejavia pri užívaní drog.

                                                                  
December

      - Pripomenuli sme  si Svetový deň boja proti AIDS 1. december – žiaci 2. stupňa na 
         triednických hodinách besedou o nebezpečenstve šírenia AIDS, zdrojoch nákazy- 
         prostredníctvom internetu získavaním  informácií na túto tému počas hodín etickej         
         a občianskej výchovy v 7. – 9. ročníku

- Deň ľudských práv 10. december - na triednickej hodine  bola uskutočnená beseda o 
Deklarácii práv dieťaťa , šikanovaní, agresivite a iných  sociálno-patologických javoch

- 1. 12. Svetový deň boja proti AIDS – aktualizácia nástenky

Január

- Deň  komplimentov  (24.1.)  –   ovládanie  svojho  správania  sa  a vyslovovanie 
komplimentov,  vyhodnotenie  najkrajšieho  prijatého  komplimentu  –  v rámci 
triednických  hodín  boli  realizvané   výtvarné  projekty  na  tému  „Moje  najkrajšie 
oslovenie“ 

- „Ako trávim svoj volný čas?“ –  projekty realizované na hodinách informatiky 

- Vyhodnotenie   dotazníka  –  „Šikanovanie  v školskom prostredí“  bude zrealizované 
v druhom polroku.

Február

-  6.  2.  Svetový  deň  bez  mobilu  –  na  triednických  hodinách  boli  realizované  besedy 
o nebezpečenstve kyberšikany



- žiaci 2. Stupňa tvorili výtvarné práce na tému „Rôzne druhy závislostí v mojom okolí“ – 
prebehla beseda o rizikách závislostí  na internete,  mobile,  počítačových hrách, automatoch 
a iných nebezpečenstvách

- aktualizácia nástenky „Ako čeliť šikanovaniu!“

Marec

-  Týždeň  boja  proti  rasizmu  (15.-19.3.)  –  žiaci  vytvárali  zaujímavé  prezentácie  o vzniku 
a dôsledku rasovej nenávisti

- prebehla beseda na tému „ Novodobé otroctvo – obchodovanie s bielym mäsom“ – triedni 
učitelia poukázali  na riziká spojené s hľadaním práce, lepším zárobkom ( žiaci 2. stupňa) – 
nasledovalo premietnutie filmu 

    -v rámci Svetového dňa vody boli realizované  besedy,  prostredníctvom ktorých si  žiaci 
pripomenuli  dôležitosť pitného režimu a propagáciu čistej pitnej vody(1. a 2. stupeň)

 -  bolo  uskutočnené  vyhodnotenie  dotazníka  „Šikanovanie“   -  prieskum  o podobách 
šikanovania v školskom prostredí prebiehal  od januára do marca 2017 a bol zameraný na 
rôzne prejavy šikanovania u žiakov 5. – 9. ročníka . Zúčastnilo sa ho  60 žiakov, z toho 31 
dievčat a 29 chlapcov.  Veková skupina respondentov sa pohybovala  od 10 do 16 rokov. 
Dotazník pozostával z 15 otázok, ktoré boli poskytnuté z CPPPa P v Trebišove Mgr. Jánom 
Rusnákom. Zo zistených skutočností však vyplýva, že v našich školách prejavy šikanovania 
existujú,  a preto je potrebné tomuto javu venovať zvýšenú pozornosť zo strany učiteľov i 
žiakov,  napokon  i  rodičov.  Potrebné  je  spolupracovať  s  učiteľmi  a  žiakmi  zo  strany 
preventívnych  a  poradenských  zariadení  a sústrediť  pozornosť  aj  na  prácu  s  kolektívom 
(triedou).  S výsledkami  uvedeného  dotazníka  o výskyte  šikanovania  budú  triedni  učitelia 
informovaní  na  pedagogickej  porade  a počas  triednických  hodín  bude  táto  problematika 
predmetom  diskusie  vo  všetkých  ročníkoch  2.  stupňa,  rovnako  budú  o výsledkoch  tohto 
dotazníka informovaní aj rodičia na najbližšom rodičovskom združení. 

Apríl

- v spolupráci s Ligou proti rakovine sa žiaci zapojili  sa do finančnej zbierky  Deň narcisov – 
7. apríla 2017 – vyzberaná suma bola v hodnote 727, 17 eur

7. 4. – Svetový deň zdravia  - žiaci boli upozornení  na význam telesného a duševného zdravia 
význam pohybu,  otužovanie,  účelné  využívanie   voľného času,  časový harmonogram dňa 
žiaka(1. a 2. stupeň) – prebehla diskusia na triednických hodinách

- aktualizácia nástenky –  Zdravé telo, význam športu

Máj

-Medzinárodný  deň  rodiny  (15.5.)  –  na  triednických  hodinách  si  žiaci  1.  a 2.  stupňa 
pripomenuli hodnotu rodiny. 



-31. 5. – Svetový deň bez tabaku - poukázanie na negatívne dôsledky fajčenia, oboznámenie 
žiakov   s  rizikom  vyplývajúcim  z  užívania  tabakových  výrobkov  –  prebehla  beseda  na 
triednických hodinách

-„Tabak – nepriateľ človeka“ – príprava a realizácia rozhlasovej relácie so žiakmi 2. stupňa – 
31.  Máj  –  cieľom  relácie  v školskom  rozhlase  sme  sa  zamerali  na  zvýšenie  povedomia 
o negatívnych dopadoch užívania tabaku  

           Zodp.: koordinátor, TU, uč .EV, OBV, VV

Jún
          

-Zvládanie stresu, užívanie energetických nápojov – beseda  bola uskutočnená na triednických 
hodinách u žiakov 2. stupňa

-“Tešíme  sa  na  prázdniny”  –žiaci  boli  pouční  o  zdvorilom  a  slušnom  správaní  počas 
školských prázdnin 

 - prebehlo vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy

               Zodp.: koordinátor, TU, uč .EV, OBV

     

Vyhodnotenie plánu Dopravnej výchovy v šk. roku 2016/2017

Úlohou dopravnej  výchovy v  školách  je   postupne  pripraviť  deti  na  samostatný  pohyb v 
cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy 
budúcich vodičov motorových vozidiel.

Február 2017 – úloha bola splnená

Téma: Taktika bezpečného správania a jednania pri chôdzi bola 

Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ, špeciálne triedy a školský klubu detí  

Ohľaduplné a bezpečné správanie sa na cestách z pozície chodca bolo prevedené na vychádzkach, 
triednických  hodinách  a počas  hodín  telesnej  výchovy  v simulovaných  i reálnych  dopravných 
situáciách.

Marec 2017 – úloha bola splnená v mesiaci apríl

Téma: Beseda s príslušníkom PZ 



Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ, špeciálne triedy  

Pochopiť význam kooperácie medzi účastníkmi dopravnej premávky. Predvídať i reagovať na chyby 
ostatných účastníkov a uvedomiť si trestnoprávnu zodpovednosť.

Apríl 2017 – úloha nebola splnená

Téma: Praktické cvičenia DDI 

Cieľová skupina: 1. stupeň ZŠ, špeciálne triedy a školský klubu detí  

Pochopiť význam opatrného prechádzania cez cestu na detskom dopravnom ihrisku. 

Máj 2017 – úloha bola splnená a súťaž bola vyhodnotená v mesiaci jún

Téma: Ja a môj bicykel bola 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ  

Naučiť žiakov zvládnuť základnú údržbu bicykla, zopakovať už osvojené pravidlá cestnej premávky, 
preveriť   vedomosti  žiakov  o technickom vybavení  bicykla  a schopnosti  vykonať  na  ňom drobné 
opravy. Zúčastniť sa celoškolskej súťaže Najkrajšia triedna nástenka s dopravnou tematikou.  

Jún 2017 – úloha bola splnená

Téma: Desatoro pred vykročením na letné prázdniny 

Cieľová skupina: Všetci žiaci a učitelia  

Cieľom bolo upozorniť žiakov na bezpečné správanie sa počas letných prázdnin.

Vyhodnotenie plánu práce Ochrana života a zdravia v šk. roku 2016/2017

Učitelia sa oboznámili s obsahovým zameraním OŽZ v jednotlivých ročníkoch a zapracovali 
ho do  TVVP a plánov triednych  učiteľov.  Mgr.  M.  Varga prihlásil  družstvá  chlapcov  do 
obvodových kôl starších žiakov v malom futbale, mladších žiakov v malom futbale, starších 
žiakov  vo futsale,  starších  žiakov  vo florbale  a chlapcov  do  obvodového  kola  v  atletike. 
Učitelia na hodinách telesnej výchovy zmerali faciometrom veľkosť lícnice ochrannej masky 
a údaje zapísali  do databázy žiakov. Na triednických hodinách si pripomenuli  deň 16.9. – 
Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy. Učitelia na triednických hodinách pripomenuli 
žiakom Medzinárodný deň bez násilia. Dňa 26.10.2016 sa uskutočnila teoretická časť OŽZ na 
druhom stupni v rozsahu piatich vyučovacích hodín. Dňa 27.10.2016 sa uskutočnila teoretická 
časť OŽZ na prvom stupni v rozsahu štyroch hodín a praktická časť OŽZ účelové cvičenie na 
druhom stupni – jesenná časť. Učitelia na konci teoretickej časti precvičili evakuáciu triedy 
v prípade  ohrozenia  a vyhlásenia  mimoriadnej  udalosti.  Dňa 3.11.2016 sa v telocvični  ZŠ 
Obchodná 5 Sečovce odohralo obvodové kolo vo futsale žiakov základných škôl. Konečné 
poradie: 1.miesto ZŠ Obchodná Sečovce, 2.miesto ZŠ Parchovany, 3.miesto ZŠ Zemplínska 
Teplica. Na okresné kolo postúpila ZŠ Obchodná Sečovce. Dňa 4.11.2016 sa v telocvični ZŠ 



Obchodná 5 Sečovce odohralo obvodové kolo vo florbale žiakov základných škôl. Konečné 
poradie: 1.miesto ZŠ Parchovany, 2.miesto ZŠ Obchodná Sečovce, 3.miesto ZŠ Zemplínska 
Teplica, 4.miesto CZŠ Sv. Rodiny Sečovce. Na okresné kolo postúpili ZŠ Parchovany a ZŠ 
Obchodná Sečovce. Učitelia druhých ročníkov na triednických hodinách pripomenuli žiakom 
Medzinárodný  deň  študentstva  a Medzinárodný  deň  bez  fajčenia  17.november.  Triedni 
učitelia  upozornili  žiakov na nebezpečenstvo chorôb a účelové obliekanie a na zvieratá  vo 
voľnej  prírode  a nebezpečenstvo  besnoty.  Učitelia  na  triednických  hodinách  pripomenuli 
žiakom dátum 2.12. – Medzinárodný deň zrušenia otroctva, dátum 27.1. – Medzinárodný deň 
pamiatky  obetiam  holokaustu  a predchádzania  zločinov  proti  ľudskosti.  Triedni  učitelia 
vysvetlili žiakom dôležitosť starostlivosti o lesné zvieratá v zimnom období. Učitelia štvrtých 
ročníkov  na  hodinách  matematiky  precvičili  jednoduchý  odhad  krátkych  vzdialeností. Na 
hodinách geografie  precvičili  zásady orientácie  v prírode podľa úkazov, kompasu, buzoly, 
mapy.  Učitelia  vysvetlili  žiakom  správanie  sa  počas  búrky  a ochranu  pred  bleskom.  Na 
triednických hodinách si pripomenuli Svetový deň meteorológie 23.3., 24.4.1972 – výstavba 
jadrovej  elektrárne  v Jaslovských  Bohuniciach  a 26.4.1986  –  výbuch  jadrovej  elektrárne 
v Černobyle, upozornili žiakov na prevenciu proti kliešťovej encefalitíde, pripomenuli žiakom 
Deň Slnka 3.5., deň hasičov 4.5., svetový deň pohybom ku zdraviu 10.5. a svetový deň bez 
tabaku 31.5. Dňa 23.6. sa uskutočnila teoretická príprava OŽZ – jarná časť. Na 1.stupni ZŠ 4 
hodiny na 2.stupni ZŠ 5 hodín. Na poslednej hodine bola vykonaná evakuácia školy. Dňa 
26.6. sa realizovala praktická príprava OŽZ – jarná časť. Na 1.stupni formou didaktických 
hier.  Na 2.stupni  formou súťaže  podľa  obsahového zamerania  pre jednotlivé  ročníky.  Na 
triednických  hodinách  učitelia  pripomenuli  žiakom  deň  5.6.  –  Svetový  deň  životného 
prostredia. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili detskej olympiády v Sečovciach. Doniesli odtiaľ 
diplom za 2. a 3. miesto. Dňa 2.6. sa žiaci druhého stupňa zúčastnili dňa polície v Košiciach. 

Vyhodnotenie plánu Finančnej gramotnosti v  šk. roku 2016/2017

     

 Obsah  finančnej  gramotnosti  sa  bude  realizovať  na  triednických  hodinách,  na 
hodinách  slovenského  jazyka,  matematiky,  vlastivedy,  prírodovedy,  prírodopisu  a  pod. 
formou  prednášok  triednych  učiteľov,  prezentácii  a  hier  a  aktivít  po  každej  téme.  Témy 
opisujú  vybrané  poznatky,  zručnosti  a  skúsenosti  z  oblasti  finančnej  gramotnosti. 
Očakávania opisujú,  akým  spôsobom  by  mali  žiaci  byť  schopní  aplikovať  vedomosti 
zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach.

Témy:

 1. Človek vo sfére peňazí 
 Celková  kompetencia  Posúdenie  významu  trvalých  životných  hodnôt,  zváženie  

vplyvu  peňazí  na  ich  zachovávanie  a  na  základe  toho  vybranie  a  stanovenie  
životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.

 Čiastková kompetencia 1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 

 Čiastková kompetencia 2: Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaza ako etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou. 

 Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 



 2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 
 Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov  

osobných financiách.
 Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
 Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov.
 Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EU.
 Čiastková  kompetencia  4:  Prijímať  finančné  rozhodnutia  zvažovaním  alternatív  a 

dôsledkov. Čiastková kompetencia 5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 
záležitostiach.

 Čiastková kompetencia 6: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov. 

 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
 Celková  kompetencia  Porozumenie  a  orientovanie  sa  v  zabezpečovaní  životných  

potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
 Čiastková  kompetencia  1:  Poznať  a  harmonizovať  osobné,  rodinné  a  spoločenské 

potreby.
 Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 

uspokojovania životných potrieb a základní otázky úspešnosti vo finančnej oblasti. 
 Čiastková kompetencia 3: Identifikovať zdroje osobných príjmov.

 4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
 Celková kompetencia  Organizovanie osobných financií  a  používanie  rozpočtu na  

riadenie hotovosti.
 Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.
 Čiastková kompetencia 2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.
 Čiastková  kompetencia  3:  Uplatniť  spotrebiteľské  zručnosti  pri  zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe.
 Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť daňový a odvodový bonus. 
 Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.

 5. Úver a dlh 
 Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a  

zvládanie dlhu.
 Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.
 Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením 

(predĺžením) alebo ako ich zvládnuť. 
 Čiastková  kompetencia  3:  Mať  základné  informácie  o  jednotlivých  druhoch 

spotrebných úverov. 

 6. Sporenie a investovanie 
 Celková kompetencia  Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s  

osobnými cieľmi.



 Čiastková  kompetencia  1:  Diskutovať  o  tom,  ako  sporenie  prispieva  k  finančnej 
prosperite.

 Čiastková  kompetencia  2:  Vysvetliť,  akým  spôsobom  investovanie  zhodnocuje 
majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov.

 Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.
 Čiastková  kompetencia  4:  Vysvetliť  spôsob  regulácie  a  dohľadu  nad  finančnými 

trhmi. 

 7. Riadenie rizika a poistenie 
 Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
 Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie. 
 Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejne poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 

verejným a súkromným (komerčným) poistením. 
 Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie. 

Informácie  k  problematike  finančného  vzdelávania  môžeme  realizovať  rôznymi 
formami:

 v rámci jednotlivých tém  realizovať rôzne  aktivity (napr. návšteva dní otvorených 
dverí v Národnej banke), 

 súťaže (o eure, bankovky a mince), 
 projektové vyučovanie (napr. na tému príprava výletu po Slovensku, chcem navštíviť 

niektoré pamiatky) 
 organizovanie pravidelných finančných zbierok (pre onkologicky choré deti, hračky 

pre deti z detských domovov, šatstvo pre ekonomicky slabšie rodiny),
 besedy, prednášky pre žiakov.

Aktivity v     jednotlivých mesiacoch  

1. polrok 

Termín:     september      
 Vypracovanie plánu MEV v šk. roku 2016/2017.                                   Z: Koordinátor
 Zapracovanie prierezovej témy MEV do TVVP.                                   Z: všetci učitelia

Termín:     október  
Téma:   2.  Načo sú nám banky:  

 Ako  vznikli  peniaze-  pre  I.a  II.  stupeň  ŠT  a   ZŠ  (prezentácia  na 
www.peniazedovrecka)                                                                             Z: TU,uč. IFV

 Maľovanie logá bánk na Slovensku- pre I. a II. stupeň ŠT a  ZŠ          Z: učitelia  VYV 

http://www.peniazedovrecka/


Termín:     november        
Téma: 3. Úver a     dlh   

 Aktivita: Kreslíme europeňaženku- pre I. stupeň ZŠ a ŠT                                     Z: TU 
 Prezentácia: Nakupujeme v eurách a didaktická hra – ŠK a ŠT    Z: Stropkaiová, uč.ŠT

          
Termín: december  
Téma:  4. Rodinný rozpočet

 Aktivita: Moja família - vypracovať osobný finančný plán  (fiktívna hra)  - II stupeň 
ZŠ a ŠT                                                                                          Z: učitelia MAT., INF 

 Aktivita - Vianoce, beseda o tradíciách, príjmoch a  výdavkoch v domácnosti 
                  Z: učitelia I.st. 

Termín: január  
Téma: 5. Človek vo sfére peňazí 

 Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.                             Z: TU  
Aktivita:  Nákupy-   Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.                                          Z:  TU   

2.polrok 

   Termín: február 
Téma:  6.Životné istoty - Poistenie
 Aktivita Poistenie- na webových stránkach  www.poistovne.sk a www.sbaonline.sk zistiť 

stránky poisťovní a porovnávať ich produkty – II. stupeň ZŠ a ŠT              Z: TU a uč. INF 
 Diskusia na tému poistenie a ich rizika I.st. ZŠ.   Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a 

na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje .                                Z: TU 

                       

Termín: marec     
Téma: 7. Plánovanie a     hospodárenie s     peniazmi  

 Beseda, ako byť zodpovedným mladým človekom I.st. Opísať svoju predstavu o tom, 
ako človek môže sporiť.                                                                                         Z:  TU

 Aktivita: Moja família - vypracovať osobný finančný plán  (fiktívna hra)  - II stupeň 
ZŠ a ŠT                                                                                            Z: učitelia Mat., INF 

Termín: apríl 

http://www.sbaonline.sk/
http://www.poistovne.sk/


8.Brigády

 Aktivita: Na www.profesa.sk , nájsť informácie o možnostiach príjmu na II. stupni ZŠ 
a ŠT                                                                                                           Z: učitelia IFV

 Aktivita: Rodina a príbuzní:  Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.

 Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom.            Z: TU

Termín:     máj       
Téma: 9.Rodinný rozpočet

 Aktivita:  Zbieranie  bločkov,  potvrdení  a šekov  za  účelom  štatistiky  hospodárenie 
rodiny za určené obdobie na II. stupni ZŠ a ŠT                               Z: TU a uč. Mat

 Aktivita: Riešenie konfliktov  I.st.  -  Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety 
nakupuje a kedy si ich požičiava.                                                                                      Z.: TU

Termín:     jún  
Téma: 10.Cestovanie

 Aktivita: Cestujeme na výlet – cestujeme na výlet pre I.a II. stupeň ZŠ a ŠT.       
                                                                                                          Z: TU a koordinátor

Stručné zhodnotenie triednych aktívov v  šk. roku 2016/2017

V  šk.  roka  2016/2017  sa  konali  tri  rodičovské  združenia.  6.10.2016  Plenárne  ZRPŠ, 
 15.12.2016  a 20.č.2017  triedne  rodičovské  združenia  .Žiaci  8.A  a 9.A  mali  triedne  RZ 
17.1.2017.   Priebeh  rodičovských   stretnutí  je  zdokumentovaný  v zápisniciach,  ktoré 
vyučujúci  odovzdali  vedeniu školy.  Účasť rodičov na triednych aktívoch je  z roka na rok 
menšia.  Rodičia  nejavia  záujem o  prospech a správanie  sa  svojich  detí  v škole.  Najvyššia 
účasť rodičov na triednych aktívoch bola v ročníkoch:  1.A, 2.A, ,3.A,5.A ,6.A, 7,A a 9.A . 
Najnižšia  účasť  rodičov  na  triednych  aktívoch  sa  preukázala  v 4.B,3.B  a v   ročníkoch 
špeciálnych  tried.  V triedach  ZŠ  absentujú  rodičia  žiakov  zo  sociálne  znevýhodneného 
prostredia.  Na triednych aktívoch boli  s rodičmi riešené výchovné problémy v správaní  sa 
a disciplíne žiakov na jednotlivých hodinách a počas prestávok, prospech , dochádzka žiakov. 
Zo strany rodičov neboli  adresované žiadne podnety na vedenie školy.

Zhodnotenie krúžkovej činnosti v  šk. roku 2016/2017

Hudobno-pohybový  útvar navštevovalo  spolu  15  žiakov  z  prvého,  tretieho,  piateho 
a siedmeho  ročníka.  V  prvom  polroku  pracovali  diferencovane  v dvoch  skupinách 
s rozdielnou  náplňou  činnosti  –  starší  žiaci  sa  stretávali  v  stredu,  mladší  žiaci  v piatok 
v popoludňajších  hodinách  13.00-14:30.  V druhom  polroku   z technických  príčin  /nebola 
vždy  voľná  telocvičňa/  žiaci  z obidvoch  skupín     pracovali  spolu  v stredu  v priestoroch 
telocvične  12:45-14.30.  Obsahové  zameranie  krúžku  :  spev rôznych  žánrov-  ľudové, 

http://www.profesa.sk/


muzikálové,  moderné ,príprava  na spevácke súťaže,  nácvik kultúrnych programov,  pohyb 
v podobe hudobnopohybových hier  a súťaží  v priestoroch  telocvične,  rôzne  druhy tancov- 
nácvik  ľudových  aj  moderných  tancov,  Just  Dance  videá  a Jumping  /cvičenia  na 
trampolínach/ pre staršiu, ale v druhom polroku aj mladšiu skupinu.

 Prezentácia činnosti hudobno-pohybového útvaru na verejnosti:

- Október- vystúpenie pre starých rodičov v priestoroch ZŠ

- December vystúpenie v KD pre obyvateľov denných stacionárov z okresu Trebišov

- December- vystúpenie na vianočnej akadémii pre žiakov aj rodičov   v priestoroch 
školy

- Február-Marec- príprava žiakov a účasť na speváckej súťaži CVČ hľadá Superstar v 
Sečovciach

- Apríl- slávnostný zápis do 1.ročníka- sprievodný  kultúrny program

- Máj- vystúpenie Deň matiek a otcov v priestoroch ZŠ

V  krúžku  „Tvorivé dielne“ si  žiaci spoločne rozprávali, čítali rozprávky a pod.  Žiaci 
maľovali, kreslili, modelovali, vytvárali koláž.  Zamerali sme sa na prácu z odpadového 
materiálu, ako PET fľaše, vrchnáky z PET fliaš, krabice, rolky z toaletného papiera a pod. 
Vytvárali sme rôzne postavy, veci, kvety, zvieratá, darčeky pre mamky a otcov a pod. 

Školský krúžok  Tvorivko bol zameraný na podporu osvojovania si techniky čítania žiakov 
prvého  ročníka.  Cieľom  bolo  podporiť  osvojovanie  si  písmen  hravou  formou.  Krúžok 
navštevovalo 18 žiakov prvého ročníka, všetci žiaci boli rómskeho pôvodu. Krúžok mal slúžiť 
ako  doplnkové  osvojovanie  a utvrdzovanie  si  písmen  voľným,  no  vopred  dohodnutým 
výberom aktivít. Počas krúžku bol rešpektovaný záujem žiakov preto boli aktivity rôznorodé: 
kreslenie, maľovanie, modelovanie, vystrihovanie, lepenie, vyšívanie, príprava oslavy, čítanie 
rozprávok,  sledovanie  rozprávok,  počúvanie  piesní  v spojení  s pohybovým  prvkom 
a podobne. Téma rešpektovala vopred pripravený a schválený plán krúžku, formu prevedenia 
si  z ponúknutých  možností  smeli  vybrať  po  spoločnej  dohode  žiaci.  Plán  krúžku 
korešpondoval s písmenami, ktoré boli preberané na vyučovaní.   

Počítačový krúžok 3. - Cieľom činnosti tohto krúžku bolo precvičovanie základných 
počítačových vedomostí prostredníctvom rôznych hier a počítačových programov určených 
pre deti do 10 rokov. Krúžok navštevovalo v 2. polroku 12 žiakov. Stretávali sme sa mimo 
vyučovania  raz  týždenne  po  dve  hodiny.  Počas  celého  polroka  sme  plnili  úlohy  podľa 
tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Žiaci sa oboznamovali a zdokonaľovali pri práci 
s programom Skicár a Tuxpaint. Pracovali s internetom a výučbovým softvérom Softík. 
     Činnosť zdravotnícko-športového záujmového útvaru bola realizovaná podľa plánu ZÚ. 
Účasť  členov  bola  dobrá.  Od  januára  bola  zahájená  príprava  mladých  zdravotníkov  na 
Územnú súťaž družstiev MZ v Trebišove, ktorej sa družstvo zúčastnilo v máji 2017.

     Na našich stretnutiach záujmového útvaru sme pravidelne striedali zdravotnícke aktivity so 
športovými  aktivitami  a pobytom  na  čerstvom  vzduchu.  Deti  boli  vedené  k  zdravému 
životnému  štýlu,  k aktívnemu  odpočinku  a preferovaniu  zdravej  stravy.  Realizovali  sme 
vychádzky do blízkeho okolia  so zameraním poznávania okolia,  zvierat  a liečivých bylín. 
Dôraz sme kládli  na poučenie o dodržiavaní osobnej hygieny a praktickému precvičovaniu 
ošetrenia  drobných  poranení,  privolanie  RZP  a iných  informácií  využiteľných  v bežnom 
živote.



V počítačovom  krúžku 4.  pracovalo  8  žiakov  zo  6.  AS  triedy.  Cieľom  činnosti  tohto 
záujmového útvaru bolo sprístupniť žiakom možnosť využívať IKT aj mimo  vyučovacieho 
procesu  a umožniť  im  rozvíjať  svoje  počítačové  zručnosti,  ktoré  nadobudli  v predmete 
Informatika.  Žiaci  si  zopakovali  teoretické  vedomosti  o  základných  a extérnych  častiach 
počítača,  prehĺbili  si  zručnosti  v programe  Microsoft  Office  Word  a  Microsoft  Office 
PowerPoint,  pri  práci  s internetom využívali  stránky na  vyhľadávanie  informácii.  Činnosť 
žiakov bola obohatená aj o prácu s výukovým programom Lienka, Alf a Terasoft.

Stručné zhodnotenie úloh školy v metodickej oblasti

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

Mgr. Dobošová Janka – porada VP – CPPPaP Trebišov
Mgr. Horváthová Blanka – Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie
PaedDr. Grešlíková Zuzana – Seminár koord. prevencie drog. závislostí –CPPPaP Trebišov

Škola mala vypracovaný plán kontrolnej činnosti, ktorý je tiež súčasťou plánu práce školy. Pri 
vnútro  školskej  kontrole  boli  využívané  rozhovory,  hospitácie,  priame  a  nepriame 
pozorovania a riaditeľské previerky. Podľa plánu vnútro- školskej kontroly, bola zameraná na 
dodržiavanie cieľov Štátneho a Školského vzdelávacieho programu, kontrolu pedagogickej 
dokumentácie,  kontrolu vyučovania prierezových tém Štátneho a Školského vzdelávacieho 
programu, kontrolu činnosti MZ a PK, kontrolu práce a činnosti triednych učiteľov, kontrolu 
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu , dodržiavanie učebných plánov a učebných osnov, 
plnenie úloh plánu práce školy, efektívnosť vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny a 
efektívnosť  využívania  pracovného  času,  kontrola  dochádzky  zamestnancov  a  využívanie 
pracovnej  doby,  hodnoteniu  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti  ďalšieho 
vzdelávania a  mimoškolskej činnosti.

        Projekty a aktivity školy v šk. roku 2016/2017

- Európsky deň jazykov

- Zber papiera  - 2 500 kg

- Hravo- zdravo – Svetový deň výživy

- Jabĺčkový deň

- Deň stromov

- Čaj pre starkých – tvorivé dielne

- Obvodové kolo vo futsale – 3. miesto

- Obvodové kolo vo florbale – 3. miesto

- Ochutnávka ovocných a zeleninových štiav

- Beseda o zdravej výžive

- Naj... nástenka – Jeseň

- Autobus očami detí – výtvarná súťaž

- Zdravý životný štýl – súťaž + aktivity



- Čítame spolu – Záložka do knihy

- Beseda – základy osobnej hygieny- I. st. ZŠ

- Beseda – Drogová závislosť – II. St. ZŠ

- Olympiáda zo SjL – školské kolo

- Návšteva klziska – DO Fénix

- Zdravý životný štýl – výtvarná súťaž – 3. miesto

- Ochutnávka bylinných čajov

- Beseda so zdravotnou sestrou  - ŠKD – DO Fénix

- Vystúpenie pre Denný stacionár 

- Vianočné kino – DO Fénix

- Vianočná ikebana

- Návšteva družobnej školy zo Srbska – tvorivé dielne, diskotéka, DO Fénix

- Sánkovačka – DO Fénix

- Lyžiarsky výcvik – Litmanová

- 25ťkové stretko Fénixákov

- Pytagoriáda –obvodové kolo

- Školský karneval

- Hviezdoslavov Kubín – šk.kolo, okresné kolo

- Centrum enviromentálnej výchovy

- CVČ hľadá superstar

- Beseda s CHKO Latorica

- Deň vody

- Guľko-Bombuľko medzi deťmi

- Deň Rómov

- Deň narcisov

- Deň Zeme

- Súťaž mladých zdravotníkov

- Zber papiera

- Botanikiáda – botanická záhrada Košice

- Návšteva divadla v Prešove

- Výmenný pobyt žiakov  v Srbsku – Ruský Kerestúr

- Múzeum Trebišov – šlabikár remesiel

- Detská olympiáda

- Deň polície

Projekty školy

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



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

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

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

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

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

     Materiálno-technické podmienky školy

Vyučovanie prebiehalo v 3 samostatných budovách. V hlavnej budove je 10 učební – 4 pre 
žiakov 1. stupňa a 2 triedy pre žiakov 2. stupňa. V tejto budove sú aj 4 špeciálne učebne pre 
vyučovanie  fyziky  a biológie,  chémie  ,  výpočtovej  techniky  a jazyková  učebňa.  Počítače 
v počítačovej učebni  využívali aj pedagogickí zamestnanci školy, v popoludňajších hodinách 
boli  využívané  na záujmovú činnosť a školským klubom detí.  Vyučujúci  mali  v  zborovni 
školy k dispozícii  2 počítače s pripojením na internet  a  tlačiarňou.  Jazyková učebňa bola 
využívaná žiakmi I. a II. st. a žiakmi špeciálnych tried. 
V hlavnej budove sa nachádzajú kancelárie vedenia , školská knižnica, kabinety a sociálne 
zariadenia.  V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa vyučujú žiaci 7., 8. a 9. ročníka,  
nachádza  sa  tam  kabinet  TV  a  Matematiky,  telocvičňa,  šatne  a  sociálne  zariadenie.  Na 
prízemí bola zriadená  učebňa 0. ročníka. V tejto budove je aj telocvičňa, ktorá  sa využívala 
okrem  vyučovacích  hodín  telesnej  výchovy  aj  v rámci  športovej  prípravy  a  záujmovej 
činnosti. Vo večerných hodinách bola telocvičňa využívaná aj  širokou verejnosťou v rámci 
futbalového klubu , hasičského zboru, aerobiku a pod. V budove školskej jedálne sa vyučovali 
žiaci špeciálnych tried, k dispozícií je tam 6 učební, vyučovanie prebiehalo v 2 zmenách. 
Škola  má  aj  knižnicu,  ktorá  je  v  samostatnej  miestnosti.  Celkový  počet  čitateľov 
registrovaných  v školskom  roku  2016/2017  bol 82.  Celkový  počet  návštev  604.  Počet 
výpožičiek spolu 448. Čiastka vybraná za registrácie 0,20 €. Čiastka vybraná za upomienky 
4,98 €. Do knižnice sme pridali 120 zväzkov v sume 259,68 €. Náklady boli 71,20 €. V tomto 
školskom roku do knižnice sme odoberali časopisy Slniečko a Maxík. Celkovo je v knižnici 
evidovaných 2086 titulov. Knižnica má v evidencii aj Učiteľské noviny, Pána učiteľa, Školu, 
Quarka, Mladého vedca. Priestory školskej knižnice sa využívali na krúžkovú činnosť, ale aj 
v rámci  vyučovania.  Výpožičný  čas  školskej  knižnice  bol  uvedený  na  dverách  knižnice. 
Starostlivosť o učebne a inventár zbierok zabezpečovali zodpovední pedagogickí zamestnanci 
v spolupráci s vedením školy. 



Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2016

K  31.  12.  2016  prijala  základná  škola  dotáciu  od  obecného  úradu  v celkovej  výške 
618 423,67  €. 

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

610 a 620, t.j. mzdy a odvody do poisťovní  vo výške 474 001,99 €.
631001: 791,84 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod 

žiakov na rôzne súťaže a olympiády
632: 23 945,43 € – elektrická energia a plyn, voda, poštové a telekomunikačné 

služby, internet 
633: 8 997,63 € – nákup materiálu na údržbu, nákup kníh, časopisov, učebných 

pomôcok, benzínu do kosačky, licencie 
635: 5 661,63 € - oprava podlahy na chodbách budovy telocvične, údržba kopírky a 

programov
637: 18 596,72 € – semináre, zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu 

knižnicu, služby v oblasti ochrany pred požiarmi, revízia elektrických 
spotrebičov a plynových kotlov, stravovanie pre zamestnancov, poistné 
majetku(výpočtová technika), tvorba sociálneho fondu, lyžiarsky kurz, škola 
v prírode, poplatky a odvody

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  57 993,25 €.

642014: 6 912,50 € - dopravné. Nevyčerpané finančné prostriedky dopravného vo výške 
1 065,50 boli vrátené na účet obecného úradu.

642015: 255,03 – transfér na nemocenské dávky

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2016 bolo 539 162,77 €.

Príspevok  na stravné  v hmotnej núdzi k 31.12. 2016 bol čerpaný v celkovej výške 13 993,69  €.

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2016 bolo 16 356,94 €: 

15 935,84 €  - na mzdy a odvody

421,10 €  - prídel do sociálneho fondu a stravovanie

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2016 bolo 39 673,61 €:

33 823,63 € - na mzdy a odvody

5 849,98 € - bežný transfér nemocenské dávky, odvoz kuchynského odpadu, revíziu plynových 
zariadení, tvorba sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, dohody



Na krúžky sa v roku 2016 čerpalo 6 750,- € z obce Zemplínska Teplica a 520,- € z obce Veľké 
Ozorovce.

Na mzdy a odvody pre zamestnancov za obdobie I. – VII. 2016 podľa §54 bolo čerpanie vo výške 
12 095,60 €.

Na marketingové aktivity základná škola prijala od SPP 900,- €, ktoré v roku 2016 aj čerpala. 

Záver:

 Silné stránky školy:

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na požadovanej úrovni
 dobrá klíma pre pedagogických zamestnancov a žiakov
 máme každoročne pomerne vyrovnaný počet žiakov a počet tried
 rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov, vyplývajúce zo stanovenej 

diagnózy a uplatňovanie individuálneho prístupu
 realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule
 jazyková učebňa 
 notebooky pre pedagogických zamestnancov
 pestrý výber záujmových útvarov
 práca žiakov v detskej organizácií Fénix
 umiestnenia našich žiakov –  športové ,spevácke, recitačné a výtvarné súťaže
 fungujúce športové aktivity
 existujúce tradičné aktivity
 projektové aktivity školy a realizácia projektov
 reprezentácia  školy  na  verejnosti  (kultúrne  vystúpenia  žiakov  našej  školy,  výstava 

výtvarných prác, spolupráca s rôznymi inštitúciami, www – stránka školy)
 dobrá spolupráca so zriaďovateľom školy – podpora školskej činnosti
 dobrá spolupráca rady školy s vedením školy a rodičmi žiakov
 fungujúce výchovne poradenstvo – pomoc pri výbere stredných škôl, nábory žiakov, 

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

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



Slabé stránky školy:

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

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

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

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

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

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

Vypracovala: Mgr. Marcela Stančíková, 3.7.2017
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