
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti školy v šk. roku 2014 / 2015

Právny subjekt  :  IČO : 35541199
Názov : Základná škola
Sídlo:   Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Kraj: Košický
Telef.číslo: 056 / 6796 214, 056 / 668 75 01 
Fax : 056 / 668 75 00
E – mail: skola@zszteplica.edu.sk
www.zszteplica.edupage.org 

Zriaďovateľ:  IČO: 332194
Názov: 0544019 – Obec Zemplínska Teplica
Sídlo: Okružná 340/ 2, 076 64 Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Kraj: Košický

 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. Mária Štelbacká
4. zástupcovia rodičov p. Eva Maťašovská
5. p. Anna Alexyová
6. p. Milota Antoníková
7. p. Diana Belová
8. zástupcovia zriaďovateľa p. Terézia Hrinčáková
9. p. Anna Kačuráková
10. p. Peter Andrejko
11. p. Milan Čirip

Rada školy pri ZŠ v Zemplínskej Teplici  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona c. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Pedagogická  rada  školy je  poradným  orgánom  školy,  jej  členovia  sú  všetci  pedagogickí 
zamestnanci. Predsedom pedagogickej rady je riaditeľ školy. PR vystupuje ako najvyšší a odborne 
najkompetentnejší  článok  poradenstva  pri  prijímaní  rozhodnutí  riaditeľom školy,  pri  formulácii 
odporúčaní metodickým orgánom alebo priamych odporúčaní členom PR v mnohých profesijných 
otázkach. 

Metodické  združenie je  metodickým  orgánom  školy,  členmi  MZ  sú  všetci  pedagogickí 
zamestnanci našej školy .
Metodický orgán školy plní funkcie:  riadiacu a organizačnú,  ktorá spočíva v zúčastňovaní sa na 
rozhodovacej,  výkonnej  a kontrolnej  činnosti  vedenia  školy.  Kontrolná  a hodnotiaca  funkcia  je 
v súlade s plánom vnútroškolskej kontroly. Na základe poznatkov a skúseností svojich členov má 

http://www.zszteplica.edupage.org/
mailto:skola@zszteplica.edu.sk


metodický orgán za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov. Vzdelávacia (odborno-
metodická)  funkcia  predstavuje  metodické  vedenie,  odbornú  pomoc  pri  sebavzdelávaní.  Je 
základom osobnostného a profesijného rastu pedagogických zamestnancov.

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

Analýza  výchovno – vzdelávacích výsledkov

Prospech a správanie žiakov v 0. – 9. roč. ZŠ v šk.roku 2014/2015

Dôležitou  a neoddeliteľnou  súčasťou  výchovno-vzdelávacej  práce  na  základnej  škole  je 
hodnotenie a klasifikácia žiakov, ktoré má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V šk.roku 
2014/2015 navštevovalo ZŠ Zempl. Teplicu 217 žiakov v trinástich triedach. Z uvedeného počtu 
všetkých žiakov ZŠ bolo 139 žiakov, ktorí  žijú v zlých sociálnych podmienkach.  Prospelo 150 
žiakov. Neprospelo  31 žiakov. Neklasifikovaných bolo 37 žiakov. Zníženým stupňom zo správania 
boli klasifikovaní 3 žiaci. 
Na návrh triednych učiteľov bolo udelených 122 pochvál žiakom, riaditeľom  bolo udelených 56 
pochvál. Pochvaly žiakom boli udelené za výborný prospech a správanie sa, za vzornú rdochádzku 
a reprezentáciu školy. Z dôvodu porušovania školského poriadku a za záškoláctvo bolo udelených 
aj 51 triednych pokarhaní a 29  riaditeľských pokarhaní.  

S výborným prospechom 1,0 prospelo 37 žiakov, z toho na 1.stupni 25 žiakov a na 2. stupni 
12 žiakov.

Prospech a správanie žiakov v 2. – 9. roč. ŠT v  šk.roku 2014/2015

V šk.  roku 2014/  2015 navštevovalo  špeciálne  triedy  71 žiakov,  ktorí  boli  zaradení  do 
ôsmich tried. Všetci žiaci v týchto triedach  žijú v zlých sociálnych podmienkach.
Z uvedeného počtu prospelo 65  žiakov ŠT. Neklasifikovaní boli 6 žiaci.  Zníženým stupňom zo 
správania bolo klasifikovaných 21 žiakov.

Výkaz o     prospechu žiakov ZŠ a     ŠT  

Z celkového počtu žiakov školy 288  prospelo:   215  žiakov
 neprospelo: 31  žiakov
 neklasifikovaní: 43 žiakov
 znížený stupeň zo správania:  24   žiakov

Neklasifikovaní boli žiaci, ktorí vykonávajú povinnú školskú dochádzku mimo územia republiky s 
povolením riaditeľa školy, ale do určeného termínu  neodovzdali potvrdenie o tom, že plnia 
povinnú školskú dochádzku v inej krajine. 



Dochádzka žiakov  ZŠ v šk.roku 2014/2015

V šk.roku 2014/2015 vymeškali žiaci  ZŠ spolu 27 996  hodín, čo pripadá na jedného žiaka 
129,01  hodín.  Z počtu  4659  neospravedlnených  hodín,  pripadá  na  jedného  žiaka  21,47  hodín. 
Vysoký počet neospravedlnených hodín vznikol z dôvodu záškoláctva žiakov, ktorí pochádzajú zo 
sociálne slabých rodín. 

Aj  napriek  písomným  upomienkam  rodičov  záškolákov,  upozorneniam  obecného  a 
sociálneho úradu , nedošlo k odstráneniu problému záškoláctva žiakov žijúcich v zlých sociálnych 
podmienkach.  

Dochádzka žiakov  ŠT v šk.roku 2014/2015

Žiaci  ôsmich  špeciálnych  tried  vymeškali  spolu  17  958   hodín,  z toho  4  475 
neospravedlnených. Na jedného žiaka pripadá 252,92 ospravedlnených a 63,02 neospravedlnených 
hodín. 

Prípady porušovania  školskej  dochádzky boli  riešené aj  v spolupráci  s Obecným úradom 
v Zemplínskej  Teplici,  v Egreši  ,  vo  Veľkých  Ozorovciach,  so sociálnym  odborom  Okresného 
úradu v Sečovciach a  v Trebišove a PZ v Trebišove.

Dochádzka žiakov v     šk. roku 2014/2015  na ZŠ a ŠT  

Žiaci spolu vymeškali   45 954  hodín, z toho 9134 neospravedlnených. Oproti   minulému 
školskému roku sa výrazne znížil počet neospravedlnených hodín (približne o 5 200), ale aj napriek 
tomu , žiaci, ktorí dochádzajú z okolitých dedín a žijú v zlých sociálnych podmienkach, vykazujú 
naďalej  vysoký počet  neospravedlnených hodín.   Dôvodom vysokého počtu  neospravedlnených 
hodín je  predovšetkým to , že  zákonní zástupcovia žiakov ospravedlňujú svoje deti aj bez návštevy 
lekára, často bezdôvodne, žiaci prichádzajú na vyučovanie neskoro, nie je jednotný prístup rodičov 
a školy k výchove detí.



Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov  v  šk.roku 2014/2015
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0.A 10/5 10/5 10/10 0/0 0/0 0/0 1812/1812 112/112

1.A 28/16 20/11 14/6 3/3 11/11 0/0 2583/1995 108/65

1.B 27/13 27/13 13/13 5/5 9/9 3/3 4288/4288 2345/2345

2. A 14/7 10/4 12/8 0/0 2/2 0/0 2078/1781 315/315

2.B 22/11 22/11 6/6 10/10 6/6 0/0 2535/2535 520/520

3. A 19/9 8/4 15/4 0/0 4/4 0/0 1298/591 13/13

3.B 13/9 13/9 3/3 10/10 0/0 0/0 2185/2185 266/266

4. A 16/9 6/2 16/4 0/0 1/1 0/0 1912/1101 528/527

5. A 14/6 3/1 14/3 0/0 0/0 0/0 1441/418 60/60

6. A 14/7 10/4 10/6 2/2 2/2 0/0 2493/1892 368/365

7. A 12/6 6/3 11/5 1/1 0/0 0/0 2687/1724 8/7

8. A 16/10 3/1 14/2 0/0 2/1 0/0 1212/287 16/15

9. A 12/7 1/0 12/1 0/0 0/0 0/0 1472/211 0/0

SPOLU
ZŠ

217/
115

139/68 150/71 31/31 37/36 3/3
27996/
20820

4659/4610

2.AŠ 1/0 1/0 1/1 0/0 0/0 0/0 190/190 0/0

3.AŠ 121/3 12/3 10/10 0/0 2/2 0/0 1677/1677 1/1

4.AŠ 9/4 9/4 9/9 0/0 0/0 0/0 1565/1565 400/400

5.AŠ 12/3 12/3 9/9 0/0 3/3 3/3 2965/2965 1083/1083

6.AŠ 8/3 8/3 8/8 0/0 0/0 3/3 2615/2615 726/726

7.AŠ 9/3 9/3 9/9 0/0 0/0 0/0 2212/2212 107/107

7.BŠ 8/5 8/5 7/7 0/0 1/1 5/5 2189/2189 413/413

8.AŠ 5/1 5/1 5/5 0/0 0/0 4/4 1775/1775 1223/1223

9.AŠ 7/5 7/5 7/7 0/0 0/0 6/6 27702770 521/521

SPOLU 
ŠŠ

71/27 71/27 65/65 0/0 6/6 21/21
17958/1795
8

4475/4475

Žiaci 
ZŠ a ŠŠ

288/
142

210
/95

215/
136

31/31 43/42 24/24
45954/
38778

9134/9085



Zoznam žiakov končiacich základnú školu v     školskom roku 2014/2015  

Trieda 
2014-2015

Počet Meno a priezvisko Dátum nar.  rok doch.

9. A 12 Bélová Xénia
Horváth Alex
Malčická Natália
Maťašovský Tomáš
Matisová Mariana
Pačanská Karin
Pavlíková Dominika
Popovič Andrej
Prezbruch Peter
Sokolivá Sabína
Ščerbíková Viktória
Horváth Elemír

27.10.1999
9.10.1999
16.2.2000
24.8.1999
17.7.2000
29.6.2000
21.7.2000
11.8.2000
3.12.1999
22.8.2000
29.3.1999
2.10.1998

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

8.A     1 Čopáková Kristína 2.1.1999 10.rok 

7.A 1 Džudžová Miroslava 1.12.1998 10. rok 

6.A 2 Džudžová Vojteška
Nanár Lukáš

28.8.1999
27.11.1998

10. rok   
10. rok   

3.A 1 Čopáková Adela 20.10.1998 10.rok  zahr.   
2.B 1 Kora Dominik 27.6.1999 10. rok  zahr.
9.AŠ 7 Buka Jozef

Buková Jadrana
Buková Valentína
Milová Jana
Milová Petronela
Šuli Jozef
Šuliová Jozefína

17.9.1998
18.1.1999
10.6.1999
11.10.1998
11.10.1998
12.12.1998
12.12.1998

10. rok
10. rok
10. rok
10. rok   
10. rok
10. rok
10. rok

8.AŠ 1 Džudža Jaroslav 9.3.1999 10.rok   
7.AŠ     2 Buková Laura

Džudža Dušan
14.4.1999
15.6.1999

10. rok  
10. rok  

7.BŠ

6.AŠ

2

   3

Buka Róbert
Čopáková Emília
Buka Dezider
Džudžová Darina
Korová Veronika

19.7.1999
31.8.1999
25.7.1999
13.7.1999
15.2.1999

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

3.AŠ 1 Buka Lukáš 17.11.1998 10.rok   zahr.  

SPOLU: 34  žiakov      



Organizácia vyučovania

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo ZŠ Zemplínska Teplica spolu 288 žiakov – 217 žiakov 
v bežných  triedach  ZŠ  a 71  žiakov  v špeciálnych  triedach  ZŠ.  Z uvedeného  počtu  288  žiakov 
základnej školy bolo 210  žiakov rómskeho pôvodu. Na I. stupni ZŠ sa žiaci vyučujú v 8. triedach, 
na  II.  stupni  ZŠ  v  5.  triedach.  Žiaci  špeciálnych tried  v celkovom počte   70 všetci  rómskeho 
pôvodu.  Žiaci  špeciálnych  tried  sa  vyučovali  v 3.  až   9.  ročníku  spolu  v  8.  triedach.  V tomto 
školskom  roku  navštevovalo  školský  klub  22  detí  . 0 –  tý  ročník v tomto  školskom  roku 
navštevovalo 10 žiakov.Vyučovací proces ZŠ sa riadil:  Zákonom o výchove a vzdelávaní, Štátnym 
vzdelávacím programom, ktorý vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 
vymedzuje  povinný obsah výchovy a vzdelávania  v školách  na  získanie  kompetencií,  Školským 
vzdelávacím programom pre  primárne  a sekundárne  vzdelanie  (ISCED 1 a ISCED 2),  ktorý je 
základným  dokumentom  školy  a vymedzuje  vlastné  zameranie  v súlade  s princípmi  a cieľmi 
výchovy a vzdelávania a príslušným štátnym vzdelávacím programom.Voliteľné hodiny hodiny boli 
použité  na posilnenie  povinných predmetov  a vlastné  zameranie.  Učebné osnovy predmetov  si 
škola vytvorila na základe štátnych a školských vzdelávacích programov.  Rámcové učebné plány 
pre primárne a sekundárne vzdelávanie stanovujú minimálny počet povinných  hodín predmetu za 
celé  obdobie  vzdelávania,  stanovujú  počet  voliteľných  hodín  za  celé  obdobie  vzdelávania, 
stanovujú maximálny počet vyučovacích hodín v týždni v jednom ročníku, umožňujú rozdelenie 
hodín do ročníkov podľa rozhodnutia školy. Od 1. ročníka ZŠ  sa vyučoval  anglický jazyk, od 3. 
ročníka  povinne.  Náboženstvo  –  rímskokatolícke,  gréckokatolícke,  reformované   vo  variácii 
s etickou  výchovou.  V šk.roku  pôsobilo  na  ZŠ  28   učiteľov  vrátane  vedenia  školy  a kňazov  , 
vychovávateľky školského klubu a asistentky učiteľa, 1 administratívna pracovníčka,  ekonóm s 80 
% pracovným úväzkom, vedúca ŠJ so 100 % pracovným úväzkom, 3 kuchárky, l údržbár so 100  % 
pracovným úväzkom a 3 upratovačky.  Koordinátor enviromentálnej výchovy – Mgr. Horváthová 
Blanka  ,  Protidrogovej  výchovy  –  Mgr.  Zuzana  Grešlíková,  OŽaZ  –  Mgr.  Michal  Varga, 
Multikultúrnej  výchovy  –  Mgr.  Stašová  Lucia,  Mediálnej  výchovy  –  Mgr.  Písečná,  Tvorba 
projektov  a  prezentačné   zručnosti  –  Mgr.  Lukáčová  Lívia,  Dopravnej  výchovy  –  Mgr.  Eva 
Domaracká,  Finančnej  gramotnosti  –  Mgr.  Libuša  Kačuráková,  Zdravotníckej  výchovy –  Mgr. 
Miroslava Stropkaiová. 

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 2014/2015 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 a     MZ  

Vyhodnotenie činnosti PK vzdelávacej oblasti „Matematika a     práca s     informáciami“  
Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti predmetovej komisie. Uskutočnilo sa päť stretnutí členov 
komisie. Na prvom stretnutí na začiatku školského roka sme prehodnotili plán činnosti PK, preštudovali sme  
klasifikačný  poriadok  a schválili  tematicke  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.  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.  Koordinovali 
a zabezpečovali sme testovania žiakov našej školy v systéme E-TEST a testovanie štvrtákov TIMSS 2015. 
Pozornosť sme venovali aj príprave žiakov deviateho ročníka na prijímacie pohovory. Všetci žiaci boli prijatí  
na  vybrané  stredné  školy.  Súčasťou stretnutí  bola  aj  kontrolná  činnosť  vedúcej  PK,  ktorá  kontrolovala 
plnenie  TVVP,  písanie  písomných prác a testov,  vzdelávanie  členov PK a využívanie  IKT nástrojov vo 
vyučovaní. 

Vyhodnotenie plánu predmetovej komisie v     oblasti človek a     príroda a     človek a     spoločnosť za šk.   
rok 2014/2015

Plán práce PK Človek a príroda, Človek a spoločnosť  sa plnil podľa časového harmonogramu. Za 
1. polrok  boli uskutočnené 2 stretnutia – v auguste a novembri, za 2. polrok boli uskutočnené 3 
stretnutia – vo februári, apríli a júni. PK Človek a príroda a Človek a spoločnosť  má 5 členov – 
RNDr.  Roman,  Mgr.   Varga,  Mgr.  Horváthová,  PaedDr.  Grešlíková a Mgr.  Dobošová a zahŕňa 
predmety: Človek a príroda – biológia, chémia, fyzika, praktiká z biológie, praktiká  z fyziky, bio-
enviro, Človek  a spoločnosť – geografia, dejepis, občianska náuka, praktiká z geografie.

Hlavné  ciele  činnosti  PK  sa  plnili  priebežne  počas  školského  roka  v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch:  Prerokovali, doplnili  a schválili sme plán činnosti predmetovej komisie. 
Vypracovali  sme tematické  výchovno  –  vzdelávacie  plány  v jednotlivých  predmetoch  podľa 
Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 
a platného  školského  vzdelávacieho  programu.  Zakomponovali  sme   prierezové  témy  do 
tematických plánov. Zrealizovali  sme vstupné,  polročné a výstupné testy  v termíne stanovenom 
vedením školy. Mgr. Horváthová zorganizovala  školské kolo geografickej olympiády, ktorého sa 
zúčastnili 13 žiaci, z toho 8 úspešne a 5 žiaci sa zúčastnili  Okresného kola geografickej olympiády 
v Trebišove dňa 5. 2. 2015. Vyučujúci sa snažili  individuálne  pracovať  s talentovanými aj slabo 
prospievajúcimi žiakmi.  Pravidelne  sme sledovali a vyhodnocovali  úroveň vedomostí a zručností 
žiakov, používali didaktické testy,  prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Snažili sme sa 
integrovať rómske deti do tried bez segregácie a vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie. 
Do  plánov  jednotlivých  predmetov  vyučujúci  zakomponovali  nasledujúce  prierezové  témy: 
environmentálna  výchova,  mediálna  výchova,  ochrana  života  a zdravia,  regionálna  výchova, 
osobnostný  a sociálny  rozvoj,  multikultúrna  výchova,  tvorba  projektov  a rozvoj  prezentačných 
zručností  a spolupracovali  sme so školskými  koordinátormi týchto výchov. PaedDr. Grešlíková 
a Mgr. Dobošová  vypracovali a vyhodnotili dotazník pre žiakov 2. stupňa o šikanovaní. V rámci 
predmetu bioenviro sme rozvíjali   u žiakov environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť 
rozvoja  osobnosti  detí  a  žiakov  zameranú  najmä  na  vedenie  k  uvedomelej  spotrebe  zdrojov, 
povedomia v oblasti  separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k 
životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Na 
hodinách geografie sme zvyšovali povedomie detí a 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. Čiastkové úlohy plnil  každý člen PK priebežne – starostlivosť o kabinety, zapojenie žiakov 
do olympiád a súťaží. 

Členovia PK okrem Mgr. Hlebaškovej sa zapojili do kontinuálneho  vzdelávania – Aktuálne 
prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré v dňoch 17.3 – 
18. 3.2015 úspešne ukončili záverečným pohovorom pred trojčlennou komisiou.
Všetci  členovia  PK  sa  tiež  zapojili  do  kontinuálneho  vzdelávania  –  Informačno-komunikačné 
technológie v celodennom výchovnom systéme.



Mgr. Horváthová,  Mgr.  Dobošová a PaedDr. Grešlíková  absolvovali  kontinuálne  vzdelávanie  - 
Rozvoj komunikačných zručností.
Mgr. Horváthová a Mgr. Dobošová absolvovali  kontinuálne vzdelávanie – Obsluha interaktívnej 
tabule.
Mgr. Varga v novembri úspešne absolvoval 1. atestačnú skúšku z predmetu matematika.

Na  zasadnutiach  PK  boli  členovia  oboznámení  s metodickými  príručkami,  učebnými 
osnovami,  pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy. Prejednali  sme TVVP pre jednotlivé 
predmety, hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Vyhodnotili sme klasifikáciu žiakov, vstupné, polročné 
a výstupné testy. Vedúca PK kontrolovala priebežne plnenie TVVP a časové sklzy v jednotlivých 
predmetoch.  PaedDr.  Grešlíková  vyhodnotila  dotazník  k prevencii  šikanovania  a boli  prijaté 
opatrenia.  Mgr.  Varga  informoval  o nástrahách internetu a ochrane detí  a žiakov pri  používaní 
internetu. Žiaci druhého stupňa absolvovali besedu s policajtom o kyberšikane. Mgr. Horváthová 
pripravila a vyhodnotila Deň vody a Deň Zeme. Mgr. Dobošová informovala členov o globálnom 
vzdelávaní  v občianskej  výchove.  Prejednali  sme  školský  vzdelávací  program  na  školský  rok 
2015/2016.

Z harmonogramu aktivít sa žiaci 5. -9. ročníka  zúčastnili exkurzie do Vlastivedného múzea 
v Trebišove.  Neuskutočnila sa návšteva technického múzea, planetária a meteorologickej stanice 
z finančných dôvodov.

Zhodnotenie práce komisie MZ 1. – 4. roč. za šk. rok 2014/2015

- 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
- členovia boli na zasadnutiach aktívni
- z každého zasadnutia MZ bola vyhotovená zápisnica
- každá zápisnica obsahovala odporúčania a uznesenia
- účasť členov MZ na zasadnutiach bola dobrá
- zasadnutia boli účelové
- na zasadnutiach sa učitelia dohodli na organizovaní mimoškolských aktivít
- na zasadnutiach boli schválené TVVP z jednotlivých predmetov
- boli prerokované analýzy testov zo SJL,MAT a ANJ
- bola preštudovaná dokumentácia školy podľa pokynov vedenia ZŠ
- spolupráca učiteľov 1.stupňa ZŠ bola počas školského roku veľmi dobrá

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried za šk. rok 2014/2015     
Plán práce MZ v školskom roku 2014/2015 zahŕňal 5 zasadnutí v mesiacoch september, 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 2014/2015. V pláne práce MZ boli vytýčené hlavné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese 
a úlohy vychádzajúce z POP na tento školský rok.  V ďalšom bode boli vyučujúci oboznámení so 
ŠkVP  pre  2.  až  9.  ročník  špeciálnych  tried  a s príslušnými  prierezovými  témami,  ktoré  budú 
zapracované  do  tematických  výchovno-vzdelávacích  plánov.  Z pedagogicko  –  organizačných 
pokynov  na  školský  rok  2014/2015  boli  zdôraznené  termíny  prázdnin,  v rámci  výchovy  a 
vzdelávania  bolo  doporučené  uplatňovať  výchovu  k ľudským  právam,  multikultúrnu  výchovu, 
globálne rozvojové vzdelávanie,  zdravý životný štýl,  finančnú gramotnosť,  regionálnu výchovu, 
prevenciu  rizikového  správania  sa  v rámci  dospievania  a  rozvoj  športových  aktivít  s cieľom 
eliminácie  drogovej  závislosti.  Ďalší  bod  programu  bol  zameraný  na  hodnotenie  a  klasifikácia 
žiakov  špeciálnych  tried  v súlade  s  Metodickým  pokynom  č.  32/2011  na  hodnotenie  žiakov 



s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1. Nasledovala téma týkajúca sa vypracovania 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre 2. až 9. ročník podľa ŠkVP. V poslednom bode 
programu vedúca MZ oboznámila vyučujúcich s realizácou mimotriednych aktivít, ktoré môžu mať 
charakter  tematických  dní  k výročným  dňom  a s aktualizáciou  tematickej  nástenky.  V závere 
zasadnutia  boli  pripomenuté  niektoré  aktuálne  témy  týkajúce  sa  priebehu  edukačného  procesu 
a prijaté uznesenia.

2. zasadnutie MZ v mesiaci november začalo kontrolou a vyhodnotením plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia.  Hlavnými bodmi programu bola analýza prospechu, správania a 
dochádzky žiakov špeciálnych tried za 1. štvrťrok s prijatými opatreniami na zlepšenie správania a 
prospechu  žiakov.  Nasledovalo  vyhodnotenie  vstupných  testov  z predmetu  Slovenský  jazyk  a 
Matematika s prijatými opatrení na zlepšenie výsledkov testov.   V programe tohoto zasadnutia boli 
prerokované  aj  vnútorné  smernice  školy  a  prevádzkové  poriadky.  V rôznom  boli  pripomenuté 
aktuálne úlohy z poslednej pracovnej porady a v závere prijaté uznesenia.

V úvode 3. januárového zasadnutia prebehla kontrola a vyhodnotenie plnenia uznesení z 2. 
zasadnutia. Prvý bod programu bol zameraný na analýzu prospechu, správania a dochádzky žiakov 
špeciálnych tried za 1. Polrok s prijatými opatreniami. Vyučujúci sa vyjadrili k neprospievajúcim, 
neklasifikovaným  žiakom  a  žiakom,  ktorým  bola  navrhnutá  znížená  znánka  zo  správania. 
Nasledovalo  vyhodnotenie  plnenia  vytýčených  úloh  pre  vyučujúcich  špeciálnych  tried  a 
zhodnotenie  realizácie  mimotriednych  aktivít  za  obdobie  1.  polroku. V štvrtom bode  programu 
vyučujúci  vypracovali  návrhy  na  zoznam  učebných  pomôcok  pre  žiakov  v hmotnej  núdzi  na 
obdobie  2.  polroka.  V rámci  oboznámenia  s  výsledkami  a opatreniami  inšpekčnej  činnosti  bol 
členmi  MZ  prerokovaný  bod  týkajúci  sa  vypracovania  ŠkVP  pre  žiakov  s ľahkým  stupňom 
mentálneho postihnutia.  Tento ŠkVP bol vypracovaný v súlade so ŠVP pre žiakov s mentálnym 
postihnutím  s dodržaním  požadovanej  štruktúry  a  doplnený  o obsah  vzdelávania.  V rôznom  sa 
poukázalo na niektoré úlohy so zreteľom na polročnú klasifikáciu žiakov a v závere boli prijaté 
uznesenia.

Hlavnými témami na 4. zasadnutí  v mesiaci  apríl  bolo prehodnotenie ŠkVP pre 2. až 9. 
ročník  špeciálnych  tried,  analýza  prospechu,  správania  a dochádzky  za  3.  štvrťrok  s prijatými 
opatreniami.
Všetci vyučujúci v jednotlivých ročníkoch boli taktiež oboznámení s potrebou  prehodnotiť učebné 
osnovy ŠkVP v predmetoch Pracovné vyučovanie a Telesná výchova a upraviť resp. prispôsobiť 
obsah učiva podmienkam školy. Na tomto zasadnutí boli taktiež prorokované opatrenia z inšpekčnej 
činnosti  týkajúce  sa   ŠkVP a plánu činnosti  MZ špeciálnych  tried.  V závere  boli  vyhodnotené 
realizované tematické dni a 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  2015/2016,  ktorá  bude  prebiehať  v časovej 
i obsahovej štruktúre príbuznej tohtoročnej. V jednotlivých zasadnutiach sa bude venovať zvýšená 
pozornosť zodpovednejšej  organizácii  výchovno-vzdelávacieho procesu,  príprave mimotriednych 
aktivít, ktoré sa budú realizovať v súvislosti s výročnými dňami. Každé mimotriedne podujatie bude 
obohatené o aktuálnu tematickú výzdobu. Aj v budúcom školskom roku sa bude klásť dôraz na 
zapájanie  sa  žiakov  do  vhodných  súťaží  a mimoškolských  činností,  estetizácii  priestorov 
špeciálnych tried a na plnenie úloh vyplývajúcich z aktuálnych POP.

Po analýze prospechu, správania a dochádzky žiakov za 2. polrok nasledovalo oboznámenie 
vyučujúcich  s inovovaným  ŠkVP,  prehodnotenie  rámcového  plánu  v ŠkVP,  ktorý  v budúcom 
školskom roku ostáva bez zmeny časových dotácií. 

Posledným  bodom  bolo  zhodnotenie  mimotriednych  aktivít  žiakov  špeciálnych  tried. 
V tomto  školskom  roku  sa  žiaci  špeciálnych  tried  pod  vedením  triednych  učiteľov  zúčastnili 
viacerých tematických dní a školských podujatí. Všetky usporiadané akcie mali zábavno-výchovný 
charakter a boli obohatené o aktuálnu výzdobu priestorov budovy špeciálnych tried. V rôznom boli 
pripomenuté aktuálne úlohy z pracovnej porady a pedagogickej rady.
     Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov v     školskom roku 2014/2015  



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. V rámci podpory zdravia a zdravého životného štýlu sa žiaci 
jednotlivých tried zapojili  do kampane  „Hovorme o jedle“ a  „Odstráňme obezitu“.  Propagácia 
zdravého životného štýlu bola realizovaná formou prezentácií, besied, súťaží a projektov.
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!“. 

Primárna  prevencia  v oblasti  drogových  závislostí  a trestnej  činnosti  bola   jedným  z 
výchovných  cieľov,  ktorý  sme  uplatňovali  na  všetkých  vyučovacích  hodinách.  Žiaci  sa  učili 
asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou bolo 
ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť 
zdravie  detí.  Naučiť  ich  zodpovednosti  o vlastné  zdravie.  Na  triednických  hodinách  boli  preto 
zrealizované  besedy,  v ktorých  boli  žiaci  informovaní  o škodlivosti  drog  na  zdravie  človeka. 
V triedach boli vyhotovené nástenky na problematiku fajčenia, formou diskusie žiaci vyjadrovali 
svoje  názory  na  problematiku  drogových  závislostí  a trestnej  činnosti.  Pri  príležitosti 
Medzinárodného  dňa  fajčenia  boli  vyhotovené  na  chodbe  školy  nástenné  noviny  na  tému „Čo 
nevieme o fajčení“. Žiaci boli zapojení v rámci výchovných predmetov etická výchova, občianska 
výchova, výtvarná výchova do rôznych aktivít, ktoré poukazovali na škodlivosť fajčenia. Formou 
diskusie rozoberali problémy v oblasti drogových závislostí, vyrábali plagáty, ktoré znázorňovali 
problematiku  závislostí  a fajčenia.  Na  hodinách  občianskej  výchovy  formou  besedy  rozprávali 
o negatívnom  dopade  užívania  drog  na  jednotlivcov  v spoločnosti,  vyjadrovali  svoje  postoje 
a stanoviská  k danej  téme,  zaujímali  sa  o tieto  javy  a aktívne  sa  do  diskusie  zapájali.  Na 
triednických  hodinách  boli  vyhotovené  plagáty  a projekty,  ktoré  zobrazovali  tému  fajčenia 
a škodlivosť drog a iných omamných látok. Najkrajšie práce boli  umiestnené na chodbe školy. V 9. 



ročníku boli  realizované ankety a kvízy zaoberajúce sa problematikou fajčenia.  Prostredníctvom 
prezentácií  žiaci  informovali  spolužiakov  nielen  o negatívnych  dôsledkoch  fajčenia,  ale  i 
o dôsledkoch pasívneho fajčenia a výskyte chorôb spätých s dlhodobým fajčením.

Prostredníctvom  vyškolených  odborníkov  centier  výchovnej  a  psychologickej  prevencie 
realizujeme  každoročne  besedy  so  žiakmi  jednotlivých  ročníkov  na problematiku  drogových 
závislostí a trestnej činnosti. Vedie ich pracovník CPPPaP Mgr. J. Rusnák a príslušník Policajného 
zboru kpt. Vladimír Lapitka.

Na hodinách etickej a občianskej výchovy sme prostredníctvom zážitkových foriem učenia 
formovali  postoje  žiakov  k etickým  hodnotám(čestnosť,  ľudská  dôstojnosť  jednotlivca, 
spravodlivosť,  sloboda  atď).   Počas  triednických  hodín,  ale  aj  vyučovacích  hodín  výchovných 
predmetov boli žiaci poučení o bezpečnom používaní internetu, informovaní o rizikách internetu 
a možnom  zneužívaní  informácií  jednotlivca.  Koordinátorka  prevencie  PaedDr.  Z.  Grešlíková 
pripravila pre žiakov 1. a 2. stupňa dotazník pod názvom „Som závislý na internete“. Dotazník bol 
anonymný, určený mladším a starším žiakom. Sledoval rozsah používania internetu u žiakov,  vplyv 
internetu  na  život  žiaka  i   účely,  na  ktoré  sa  využíva.  Výsledky  dotazníka  budú  zverejnené 
a odovzdané triednym učiteľom v nasledujúcom polroku.

Výchovou  k zdravému  životnému  štýlu  sme  sa  snažili  viesť  žiakov  nielen  podporou 
športových aktivít a zvýšeným pohybom, ale aj rôznymi aktivitami, do ktorých sa žiaci zapájali 
a osvojili si tak zásady zdravej výživy. S cieľom eliminácie drogových závislostí boli žiaci zapájaní 
do športových aktivít v rámci krúžkovej činnosti a hodín telesnej výchovy. V rámci projektu Zober 
loptu,  nie  drogy sú  žiaci  prihlásení  do  športových  súťaží,  ktoré  sa  budú  realizovať  v priebehu 
školského roka. V rámci hodín výtvarnej výchovy boli žiaci zapojení do súťaže pod názvom Zdravý 
životný štýl – vo vzťahu k drogám, poznaniu vlastného tela a jeho funkcií,  ktorú organizovalo CVČ 
v Sečovciach.   Ich  úlohou  bolo  vytvoriť  plagáty  na  tému  zdravého  stravovania  v ľubovoľnej 
výtvarnej technike. Najkrajšie práce boli ohodnotené a  odoslané do CVČ v Sečovciach. 

V mesiaci  október  sme  si  pri  príležitosti  Týždňa  zdravej  výživy  od  18.  –  22.  októbra 
pripomenuli, aké dôležité je prijímanie zdravých jedál medzi ktoré patria aj jablká. Na chodbe školy 
boli vyhotovené nástenné noviny, kde žiaci získali informácie o cenných vitamínoch, ktoré obsahuje 
jablko. Mohli sa dozvedieť o rôznych   pozitívnych účinkoch a význame konzumovaných jabĺk na 
 zdravie človeka.  Žiaci 1. a 2. stupňa sa zapojili do súťaže o najkrajšie jabĺčko. Do súťaže mohli 
žiaci prispieť nielen svojimi jabĺčkami z vlastnej záhrady, ale aj rôznymi kresbami, kolážami či 
obrázkami, ktoré vyhotovili sami, alebo vo svojom triednom kolektíve. Vystavené boli na chodbe 
školy. Na hodinách etickej výchovy si žiaci pripomenuli dôležitosť prijímania ovocia a zeleniny 
v rôznych  podobách,  boli  vedení  ku  zvýšenej  konzumácii  mliečnych  výrobkov  –  naučili  sa 
rozlišovať význam vitamínov potrebných pre ľudské zdravie.

Pri  príležitosti  Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sme  sa  na  hodinách  výchovných 
predmetov venovali   problematike  drog formou diskusií  a prezentácií.  Výtvarné  práce  na  tému 
„Drogy nám ničia život!“ boli umiestnené na chodbe školy alebo v triedach jednotlivých ročníkov. 
Žiaci 2. stupňa vyjadrili svoje postoje a názory k problematike drogových závislostí v literárnych 
útvaroch – poviedka, úvaha, rozprávanie, báseň. 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  organizovali  rôzne  diskusie 
a besedy k tejto téme.

Žiaci  druhého  stupňa  absolvovali  teoretickú  i praktickú  prípravu  účelového  cvičenia 
Ochrany života a zdravia. Bola vykonaná aj cvičná evakuácia. Teoretické vedomosti si overili pri 
praktickom cvičení, ktoré sa realizovalo na veľkom futbalovom ihrisku. 

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 „Bojujeme proti rasizmu“. Pri 
príležitosti  Dňa  ľudských  práv  –  10.  decembra  si  žiaci  na  triednických  hodinách  pripomenuli 
hodnoty slobody a ľudskej dôstojnosti v spoločnosti.

Počas triednických hodín boli realizované besedy na tému šikany a kyberšikany. 22. 1.  2015 
sa žiaci 2. stupňa zúčastnili besedy o kyberšikane, ktorú viedol  kpt. Vladimír Lapitka. Oboznámil 
žiakov  s nástrahami  internetu,  dôsledkami  kyberšikany  a poučil  ich  o tom,  ako  sa  zachovať 
v rôznych situáciách, ktoré kyberšikana prináša.

V rámci  rozvoja  talentovaných  žiakov  v speve  a ľudovom rozprávaní  sa  žiaci  2.  stupňa 
zúčastnia súťaže Zemplín špiva a hutori, ktorý sa uskutoční 16. februára 2015 MsKS v Trebišove 
a 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 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. 

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 zamerané na prevenciu fajčenia aj v mesiaci máj. Žiaci 1. a 2. stupňa vytvorili 
plagát  s názvom  „Stoj  fajčeniu“  a umiestnili  ho  na  chodbe  školy  pod  nástenkou  koordinátora 
prevencie. Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. 5.) žiaci 9.  ročníka v rozhlasovej relácii 
poukázali na negatívne dôsledky fajčenia na   ľudské zdravie. Cieľom bolo  poukázať na zdravotné 
riziká spojené so spotrebou tabakových výrobkov a na význam opatrení, ktoré sa ju snažia znížiť. 
Spotreba  tabakových  výrobkov  je  totiž  jediná  príčina  úmrtí  na  celom  svete,  ktorej  možno 
predchádzať. 

Žiaci  sa  zapojili  do  celoslovenskej  verejnej  finančnej  zbierky  Dňa  narcisov,  kde  sa  im 
podarilo vyzbierať 701 eur.  Žiaci boli  rozdelení do 5 hliadok, ktoré navštívili  obce Zemplínska 
Teplica, Egreš a Slanské Nové Mesto.

Pri príležitosti Dňa matiek sa žiaci 2. stupňa zapojili do slávnostného programu, ktorý sa 
uskutočnil  10.  mája  2015  v Kultúrnom  dome  v Zemplínskej  Teplici.  Počas  Dňa  Zeme  žiaci 
zhotovovali  výrobky  z odpadového  materiálu,  ktoré  boli  umiestnené  na  chodbe  školy.  Na 
triednických hodinách, ale aj hodinách výchovných predmetov vyrábali z papiera „Odkazy našej 
Zemi“, kde si pripomenuli vzácne prírodné zdroje, ktoré naša planéta poskytuje. 

V priebehu školského roka 2014/2015 sa žiaci 2. stupňa sa zapájali do rôznych športových, 
ale aj kultúrnych aktivít akými boli obvodové kolo v malom futbale Jednota cup v Sečovciach,  24. 
ročníka vo futbale mladších žiakov v malom futbale,  obvodového kolo vo Florbale,   7. ročníka 
Komenského  latky,  6.  ročníka  súťaže  v skoku  do  výšky  „Štefánikova  latka“,  Poddargovské 
hry(atletika, futbal).

Zapojili sa do akcie Vianočná ikebana, speváckej súťaže SUPERSTAR, realizovali tvorivé 
dielne, podieľali sa na programe pri príležitosti Dňa starkých a Dňa matiek. V oblasti výchovy sa na 
škole  realizovali  rôzne  besedy,  beseda  o vesmíre,   beseda  so  psychológom na  tému závislosti, 
beseda o alkohole a fajčení, realizovali aktivity ku Sv. dňa vody, Sv. dňa Zeme.  Žiaci sa zúčastnili 



divadelného  predstavenia  „O  zlatej  rybke“,  hudobného  divadelného  predstavenia  ABBA, 
hudobného  koncertu  pri  príležitosti  Sv.  dňa  Rómov,  zahraničného  divadelného  predstavenia  zo 
Srbska. Zapojili  sa do finančnej zbierky Dňa narcisov. Navštívili  múzeum v Trebišove.  Žiaci 8. 
ročníka sa zúčastnili  školského výletu na Zemplínskej šírave.  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 oblasti  Rakovec  a 
futbalového ihriska. 

Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie  pre oblast   Jazyk a     komunikácia   za  šk. rok    
2014/2015
     PK  zahrňuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk .

PK  pre oblasť Jazyk a komunikácia sa v 1. polroku školského roku 2014/2015 stretla na 
dvoch zasadnutiach 3.9.2014, kde bol prerokovaný plán práce  PK  na školský rok 2014/2015, 
hlavné úlohy,  špecifické úlohy, aktivity, činnosť PK, časovo- tematické plány, Školský vzdelávací 
program , Pedagogicko-organizačné pokyny 2014/2015 a Klasifikačný poriadok a 26.11.2014, kde 
sme zhodnotili plnenie plánu práce za prvý štvrťrok školského roku 2014/2015, zhodnotili 
vedomostnú úroveň žiakov, dodržiavanie plánov, úroveň čitateľských zručností, zabezpečenie 
súťaží. V 2. polroku školského roku 2014/2015 stretla na troch zasadnutiach 28.1. 2015, kde bolo 
zhodnotenie plnenia plánu práce za prvý polrok školského roku 2014/2015, plnenie tematických 
plánov, realizácia podujatí a súťaží pre žiakov školy, prerokované aktuálne problémy v rámci 
vyučovania  jednotlivých predmetov, 29.4.2015 a 25.6.2015, kde sme  analyzovali výchovno-
vzdelávacie výsledkov za II. polrok školského roku 2014/2015, východiská pre plán práce na 
školský rok 2015/2016, výsledky a analýzy výstupných testov, besied, súťaží, projektov 
a olympiád, úspechy v súťažiach, návrh zmien v ŠKVP.

 Z čiastkových úloh boli splnené tieto úlohy členov PK :
- boli  vypracované tematické plány
- školské kolo olympiády v SJL
- účasť  na obvodnom kole 10.12.2012 v Trebišove – Sabína Sokoliová  9.A
- Tvorivý Valentín – literárna tvorba v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku
- Hviezdoslavov Kubín
- školské kolo súťaže Rozprávkové vretienko
- okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko – účasť 11 škôl
- súťaže pri príležitosti Mesiaca kníh
- Testovanie 9
- tvorba básní
- projekty
- návšteva knižnice v rámci hodín literatúry
- zostavenie encyklopédie detských spisovateľov
- príprava programu na Deň matiek
- ŠKVP- zmeny v obsahu učiva, návrhy

ANJ – projekty, prezentácie- Moja rodina, Obľúbený film , Šport
RUJ – prezentácie, sledovanie rozprávok , ruské ľudové piesne, projekty - Máme radi zvieratá, 
Starostlivosť o naše telo, Pozdravy ku Dňu matiek , Slovensko, Azbuka
Nepodarilo sa nám zorganizovať pre žiakov návštevu divadelného predstavenia a niektoré súťaže, 
o ktoré nebol záujem zo strany žiakov.

Výsledky súťaží
Školské kolo olympiády v SJL 
1.miesto  Sabína Sokoliová  9.A 
2.miesto  Alexandra Ďurková  8.A
3.miesto  Marianna Matisová 9..A



Na okresnom kole OSJL nás reprezentovala Sokoliová Sabína.

Valentín – súťaž vo vlastnej tvorbe s témou láska
Poézia
1.miesto Elemír Horváth 9.A
2.miesto Kristián Horváth 8.A
3.miesto Laura Remešová  8.A
Próza
1.miesto Elemír Horváth 9.A
2.miesto Laura Nováková 8.A
3.miesto Alexandra Ďurková  8.A

Hviezdoslavov Kubín
I. kategória
1. miesto Laura Suchá – 3.A 
2. miesto Bibiána Milová – 3.A
3. miesto Diana Mycová – 2.A
II. kategória
Poézia
1. miesto Michaela Stančíková – 5.A 
2. miesto Simona Ďurková – 4.A
Próza
1. miesto Mariana Baranová – 5.A 
2. miesto Sára Gavurová – 5.A
3.miesto Natália Kristanová – 4.A
III. kategória
1. miesto Laura Remešová – 8.A 
2. miesto Anton Štofila – 7.A

Obvodové kolo HK -  na 3. mieste sa umiestnili Laura Suchá a Anton Štofila.

Mesiac kníh – súťaž spojená s kvízovými otázkami v troch kolách. Zvíťazila Sabína Sokoliová 9.A 
a v rozprávkach Šimon Doboš 4.A, Natália Perháčová 4.A, Richard Jurík 4.A, Adela Timková 4.A, 
Mariana Baranová 5.A, Mariana Matisová 9.A a Domilika Pavlíková 9.A.

Rozprávkové vretienko – školské kolo
I.kategória
1. miesto Daniel Kubani – 3.A 
2. miesto Diana Mycová – 2.A
3. miesto Simona Ďurková – 4.A
II. kategória
1. miesto Sára Gavurová – 5.A 
2. miesto Mariana Baranová – 5.A
3. miesto Skarlet Milová – 5.A

Správa o     plnení úloh enviromentálnej výchovy za školský rok 2014/2015  
Plán činnosti  environmentálnej  výchovy v šk.  roku  2014/2015 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. Žiaci sa v jednotlivých triedach 
starali o  rastliny v triede a prostredie triedy, na hodinách domov a práca sa starali o školský areál. 



Vyučujúci na hodinách vlastivedy, prírodovedy, geografie,  biológie,  bioenviro rozvíjali  u žiakov 
základné ekologické hodnoty, učili sa vnímať krásu, múdrosť a účelnosť prírody. Žiakov sme viedli 
k šetreniu elektrickej  energie,  znižovaniu spotreby vody a saponátov. Počas šk. roka  učitelia  aj 
žiaci svojimi výtvormi pomohli skrášliť chodby školy. Na hodinách bioenviro sme využívali IKT na 
získavanie nových poznatkov z oblasti ochrany prírody a životného prostredia.  V mesiaci október 
sme sa zapojili environmentálnej súťaže Bocian biely – vták roku 2014 a najlepšie výtvarné práce 
sme zaslali  do Slovenskej  ornitologickej  spoločnosti  v Bratislave.  Na ekologickej  nástenke boli 
žiaci pravidelne informovaní  o významných dátumoch z environmentálneho kalendára – Svetový 
deň zvierat,  Svetový deň biodiverzity, Európsky deň národných parkov, Svetový deň vody, Deň 
Zeme, Medzinárodný deň životného prostredia. Organizovali sme turistické vychádzky do prírody 
za účelom poznávania fauny a flóry okolia. Finančne sme podporili zbierku Deň narcisov.
Splnené úlohy podľa plánu činnosti:
September: Bol vypracovaný plán ENV, s ktorým boli oboznámení všetci vyučujúci a do TVVP 
bola zapracovaná prierezová téma ENV.
Október: Žiaci na hodinách VYV, v ŠK  a krúžkoch využili jesenný prírodný materiál na výrobu 
zaujímavých výtvarných prác, ktoré si vystavili v triedach. Žiaci 1. a 2. stupňa v rámci svetového 
dňa zvierat na hodinách VYV, BEO, RUJ, v rámci triednických hodín  a krúžkovej činnosti rôznou 
výtvarnou technikou priblížili svoje obľúbené zvieratko. Zároveň sa žiaci 5., 6. ročníka na hodinách 
BEO, tvorivých dielní p. uč. Kačurákovej a výtvarného krúžku p. uč. Vargovej zapojili do súťaže 
Bocian  biely  –  vták  roku  2014  a najlepšie  výtvarné  práce  zaslali  do  Slovenskej  ornitologickej 
spoločnosti v Bratislave.
November: Na hodinách BEO v 5. ročníku žiaci vyrábali recyklovaný papier. 
December: Triedni učitelia spolu so žiakmi v  mesiaci december pripravili vianočnú výzdobu tried. 
V triedach si  vytvorili  nástenky s vianočnými motívmi,  rovnako vyzdobili  aj  okná  a dvere.  Pri 
výrobe  ozdôb  sa  snažili  využívať  rôzny  odpadový  materiál.  Uskutočnila  sa  súťaž  o najkrajšiu 
vianočnú ikebanu.
Január: Žiaci 2. a 5. ročníka doplnili s triednymi učiteľmi semienka do vtáčích kŕmítok. Žiaci na 
hodinách  praktiká  z biológie  v 7.  ročníku  a bio-enviro  v 6.  ročníku  vytvorili  pekné  prezentácie 
o chránených  druhoch živočíchov,  ktoré  si  samy  vybrali.  Vytvorili  pekné  prezentácie  o týchto 
živočíchoch  -  bocian  biely,  rys  ostrovid,  korytnačka  močiarna,  ropucha  bradavičnatá,  svišť 
vrchovský...
Február: Žiaci  v školskom klube a  žiaci  1.  stupňa  uskutočnili  v mesiaci  február  vychádzky do 
okolia školy. Na hodinách DAC žiaci 5. ročníka vyrábali z plastových fliaš veselých tučniakov. Na 
hodinách praktiká z biológie vyrábali siedmaci modely dýchacích ciest.  Na hodinách Bio-enviro 
žiaci  5. ročníka sledovali  dokumentárny film „Plastová planéta“ a dozvedeli  sa rôzne názory na 
plasty, ktoré nás obklopujú. 
Marec: 20. marca sme si pripomenuli  Svetový deň vody niekoľkými zaujímavými aktivitami. Žiaci 
i učitelia školy prišli oblečení v modrom. Každý zo žiakov si priniesol so sebou fľašu pitnej čistej 
vody.  Počas tematického dňa vody  žiaci 2. stupňa vytvárali plagáty a koláže, písali básničky a 
skladali verše, spievali  piesne,  vytvárali prezentácie o vode. Klasické vyučovanie sme nahradili 
zážitkovým. Rozvrh hodín pozostával z 5 netradičných vyučovacích hodín – Vodné pokusy, Vodný 
spev, Vodná tvorba, Vodné maľovanie a Vodná informatika.  Žiaci na 1. stupni Deň vody oslávili 
 zábavnými, poučnými aj tvorivými aktivitami. Putovali z triedy do triedy, kde na nich čakali  pani 
učiteľky a zaujímavé  úlohy.  Vytvárali  výtvarné  koláže  o vode aj  dažďových trpaslíkoch.  V inej 
triede si prezreli poučné prezentácie  o vode a jej významnej úlohe, zasúťažili si vo vodnom kvíze  
a zabavili  sa  na vodných klipoch a rozprávkach. Zahrali sa aj na spisovateľov a vymýšľali básne a 
príbehy  o vode.  Na záver  vodu aj  ochutnali,  prelievali,  prenášali  ,  ale  aj  čľapotali  a  vylievali 
v triede, kde na nich čakala zábava a  vodné súťaže. Žiaci jednotlivých tried si v rámci vyučovacích 
hodín  DAC,  BEO,  PVC a triednických  hodín  priniesli  do  školy  kelímky  s hlinou  a zasadili  si 
semienka kvetín alebo zeleniny. 
Apríl: Tento rok sme si Deň Zeme pripomenuli na vyučovacích hodinách rôznym spôsobom. Žiaci 
0.ročníka vyrábali  kvety z odpadového materiálu,  žiaci 1. ročníka vyrobili  plagát ku dňu Zeme, 



ktorým  si  vyzdobili  dvere  triedy,  žiaci  2.  ,3.  a 4.ročníka  vytvorili  spoločne  „Putovný  príbeh 
o Zemi“, žiaci 2. ročníka tiež vyrobili pekné stromy ku Dňu Zeme, žiaci 5.ročníka vyrobili plagát 
o chránených živočíchoch na Slovensku, žiaci 6. ročníka na hodine BEO   vyrobili plagát ku Dňu 
Zeme,  na  ktorom  sú  ľudia  celej  planéty  a spoločnými  silami  zachránia  Zem.  Žiaci  7.ročníka 
vytvárali odkazy našej Zemi formou kvetiniek, pričom kvetom bola ruka každého žiaka, na ktorú 
napísali  odkaz  Zemi  a na  TRH  vyrábali  drôtené  stromčeky.  Žiaci  na  ETV  vyrobili  plagát 
Ekologické desatoro. Na hodinách SJL žiaci  5.a 7.ročníka písali slohovú prácu na tému „Chráňme 
si našu planétu. Žiaci 8.ročníka skladali básne podľa obrázku na tému „ Príroda očami básnika“.  
Žiaci špeciálnych tried vymaľovali obrázky ku Dňu Zeme.
Žiaci 1. stupňa v rámci hodín slovenského jazyka, triednických hodín, ŠKD  si pripomenuli apríl – 
mesiac lesov čítaním rozprávkových príbehov z prírody.
Máj: Žiaci 2. stupňa na hodinách SJL písali  básne o Slnku, ktoré vyhodnotili  v rámci tried. Do 
súťaže sa zapojili žiaci 5.,6.,7. a 8. ročníka. Žiaci 5. ročníka sa na hodine BEO zúčastnili vychádzky 
zameranej na poznávanie liečivých rastlín a ich význam pre zdravie človeka. 
Žiaci 5. ročníka sa aj tento školský rok zapojili do projektu Botanikiáda, ktorý organizuje Botanická 
záhrada UPJŠ v Košiciach pre Košický a Prešovský kraj. 
Jún: Žiaci  1.  –  6.  ročníka  základnej  školy  sa  dňa  23.6.2015  zúčastnili  školského  výletu  do 
Botanickej a zoologickej záhrady v Košiciach. V botanickej záhrade si prezreli skleníky a výstavu 
motýľov, v zoologickej  záhrade zasa zvieratá  z celého sveta.  Žiaci  8.  ročníka sa v dňoch 4.6. – 
6.6.2015 zúčastnili školského výletu na Zemplínskej šírave. V rámci výletu sa vybrali na turistickú 
vychádzku k Vinianskému jazeru.
Uskutočnili sme zber papiera. Spolu sa vyzbieralo 2220 kg. Do zberu sa zapojili žiaci 2., 3., 4., 5., 
7. ročníka a špeciálnych tried. Najviac papiera nazbierali žiaci 5. ročníka – 1557 kg. Z jednotlivcov 
najviac papiera nazbieral Lukáš Kušnirik /5.A/- 869 kg.
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch. Plán činnosti ENV sa plnil 
priebežne podľa časového harmonogramu, väčšina úloh bola splnená a vyhodnotená v príslušnom 
mesiaci. 

Vyhodnotenie      činnosti koordinátora mediálnej výchovy za  šk. rok 2014/2015  
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 september sa v šk. r. 2014/2015 dané úlohy splnili nasledovne:

- Koordinátor vypracoval plán MEV v šk. roku 2014/2015. 
- Všetci vyučujúci zapracovali prierezovú tému MEV do TVVP.

V mesiaci október sa v šk. r. 2014/2015 dané úlohy splnili nasledovne:
– na 1. stupni sme pripravili tvorivé dielne pre žiakov s ich starkými   v rámci Mesiaca úcty 

k starším
– na 2. stupni - žiaci vyhľadávali v rôznych typoch médií (tlač, internet, televízia...) rôzne 

informácie k určitej téme 
V mesiaci november sa v šk. r. 2014/2015 dané úlohy splnili nasledovne:

– žiaci vytvárali logá svojej triedy
– na triednickej hodine alebo informatickej výchove sa žiaci oboznamovali  s internetom ako 

zdrojom  zábavy,  s rizikami  a nebezpečenstvami  na  internete  a so  zásadami 
správania sa v prostredí internetu

V mesiaci december sa v šk. r. 2014/2015 dané úlohy splnili nasledovne:
– žiaci sa oboznámili s funkciou scenáru prostredníctvom nácviku Vianočnej akadémie
– žiaci vystúpili s programom na Vianočnej akadémii
– vyrábali sme vianočné pohľadnice pre našich najbližších
– na triednických hodinách sme si priblížili zvyky, tradície a koledy v čase Vianoc

V mesiaci január sa v šk. r. 2014/15 dané úlohy splnili nasledovne:



- žiaci 2. stupňa absolvovali v rámci tried aktivitu „Čo všetko nám médiá ponúkajú“, 
kde sa dozvedeli o základných funkciách médií

- 1. stupeň – reklama na karneval – žiaci v rámci tried vytvárali plagáty a pútače na 
karneval

V mesiaci február sa v šk. r. 2014/15 dané úlohy splnili nasledovne:
- v rámci  triednických  hodín,  literárnej  výchovy,  informatickej  výchovy  žiaci 

diskutovali  o výhodách  a nevýhodách,  resp.  o  nebezpečenstve  priateľstva  na 
sociálnych sieťach (Facebook, Twitter)

- žiaci vyrobili a odovzdali si navzájom valentínske pozdravy
V mesiaci marec sa v šk. r. 2014/15 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci  navštívili  školskú  knižnicu,  besedovali  o obľúbených  hrdinoch  kníh, 
porovnávali knižného hrdinu s filmovým hrdinom

- na  internete  vyhľadali  knihy  v digitálnej  podobe,  porovnali ich  výhody 
resp. nevýhody s tlačenou knihou

V mesiaci apríl sa v šk. r. 2014/2015 dané úlohy splnili nasledovne:
- žiaci  vytvorili  jednoduchý  reklamný  produkt  (plagát,  leták)   v rámci  výtvarnej 

výchovy alebo triednických s tematikou ochrany životného prostredia
V mesiaci máj sa v šk. r. 2014/15 dané úlohy splnili nasledovne:

- Svetový deň slobody tlače 3.5.2015
- žiaci si pripomenuli  základné princípy slobody tlače
- Deň matiek – pripravili sme vystúpenie so žiakmi 1. stupňa 10.5.2015

V mesiaci jún sa v šk. r. 2014/15 dané úlohy splnili nasledovne:
- 1.6. Medzinárodný deň detí – žiaci vytvorili plagáty na tému Deň detí
- Interview  –  žiaci  si  priblížili   pojem  interwiev  v praktických  ukážkach  na  triednických 

hodinách, príp. na hodinách SJL

Vyhodnotenie plánu činnosti koordinátora pre Tvorbu projektov a     prezentačné zručnosti za    
školský rok 2014/2015

Hlavné  úlohy  plánu  činnosti  sa  plnili  priebežne  na  jednotlivých  vyučovacích  hodinách 
zapájaním sa do aktivít, ktoré podporovali využívanie informačných a komunikačných technológií, 
realizovaním  projektov  a aktivít,  ktorých  cieľom  bola  prevencia  a eliminovanie  rizikového 
správania,  kriminality,  záškoláctva,  bezpečného  používania  internetu,  využívaním  edukačne 
vhodných webových stránok vo výchovno-vzdelávacom procese.

Čiastkové úlohy:
 v mesiaci  september  bolo  splnené  oboznámenie  sa  s úlohami  plánu  Tvorby  projektov 

a prezentačných  zručností  a ich  zapracovanie  do  tematických  výchovno-vzdelávacích 
plánov a plánov triedneho učiteľa,

 V rámci  Svetového dňa výživy sa  realizovali  aktivity  a  programy na podporu zdravia  a 
zdravého životného štýlu. Žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili plagát vhodnej 
výživy, pozreli si prezentáciu z internetu o podvýžive a zapojili sa do pohybových aktivít 
v telocvični.

 Pri  príležitosti Medzinárodného  mesiaca  a  dňa  školských  knižníc  sa  organizovalo 
popoludňajšie čítanie detských kníh v školskom klube detí a zároveň žiaci 4. ročníka ZŠ sa 
zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, priebeh a fotografie sú 
dostupné na webovej stránke školy. 

 V rámci  Európskeho týždňa boja proti  drogám si  žiaci  na  hodinách občianskej  a etickej 
výchovy pozreli  prezentáciu o škodlivosti fajčenia.

 Na hodinách výtvarnej výchovy pripravili žiaci prvého stupňa práce zamerané na prevenciu 
proti drogám, tie boli vystavené v rámci zdravého životného štýlu na hlavnej chodbe.  



 V rámci  Dňa  ľudských  práv  sa  žiaci  zapájali  do  aktivít  venovaných  tejto  tematike.  Na 
hodinách  občianskej  výchovy  vypracovali  projekty  a pozreli  si  prezentácie  týkajúce  sa 
dodržiavania ľudských práv.

 V predvianočnom období  si  pozreli  žiaci  prezentáciu  venovanú  téme  Posolstvo  Vianoc, 
ktorá sa týkala zvykov a tradícií spojených s týmto sviatkom.

 V predmete  chémia  pripravili  prezentáciu  na  tému  „Môj  domáci  chemický  pokus“. 
Pripravené práce vystavili na nástenke.

 „Chcem  predstaviť  knihu,  ktorú  čítam.“  –  na  hodinách  slovenského  jazyka  a literatúry 
pripravili prezentáciu s danou tematikou a predstavili ju ostatným žiakom.

 Na hodinách biológie pripravili prezentáciu na tému „Chránené rastlinné a živočíšne druhy 
na našom území“.

 Na  hodinách  slovenského  jazyka  a literatúry  žiaci  5.  ročníka  vytvorili  encyklopédiu 
slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Žiaci sa rozdelili do skupín, pomocou internetu, 
encyklopédií vyhľadávali základné informácie o vybranom spisovateľovi. Žiaci pracovali v 
programe PowerPoint. Svoje projekty prezentovali pred ostatnými v triede.

 Zamerali sa na prácu s tzv. nepotrebným materiálom ( kartón, plastové fľaše a pod.), ale aj s 
prírodninami, kde žiaci mohli svojrázne prejaviť svoju fantáziu a zručnosti.

 v rámci  hodín  dejepisu  sa  žiaci  v mesiaci  jún  priebežne  venovali  tvorbe  prezentácií  na 
aktuálne  preberané  témy  (Tvorba  historického  prameňa,  Známa  osobnosť  Uhorského 
kráľovstva, Gotická cesta, Význam písaného slova, Vojny v dejinách, ...).

Vyhodnotenie plánu zdravotnej výchovy na škole za šk. rok 2014/2015.
Zdravotnícka  koordinácia  v školskom  roku  2014/2015  prebiehala  v súlade  s plánom 

zdravotnej výchovy na tento školský rok. V úvode školského roka boli žiaci poučení o bezpečnosti 
pri   práci   na  hodinách  jednotlivých  predmetov,  o predchádzaní  úrazov  a dodržiavaní 
bezpečnostných predpisov .  Vykonali sme výber žiakov na školenie hliadok mladých zdravotníkov 
a priebežne sme školili družstvo mladých zdravotníkov, ktoré sa zúčastnilo súťaže MZ v Trebišove. 
Učiteľky 1. – 4. ročníkov pripravili vyrezávanie tekvíc pre deti a posedenie pre starkých. Všetci 
triedni  učitelia  zaradili  do  svojho  plánu  v rámci  triednických  hodín  besedu  o osobnej  hygiene 
a previedli  kontrolu  hygienických  vrecúšok.  Taktiež  pravidelne  podávajú  žiakom  informácie 
o škodlivosti fajčenia a drog. Podľa plánu OČAP prebehla zdravotná príprava žiakov na škole. Na 
triednických  hodinách  i v školskom  klube  detí  prebehli  besedy  o ochrane  pred  nákazlivými 
chorobami, ochrane zdravia a predchádzaní pred úrazmi. Podľa možností a pri priaznivom počasí sa 
venovala značná pozornosť pestovaniu športov a celkovej fyzickej kondície žiakov. Organizovali sa 
vychádzky do prírody na spoznávanie liečivých rastlín.        

Plnenie plánu VMaR v  šk.roku 2014/2015
– výchovné využitie na hodinách vyučovacích predmetov podľa TVVP
– beseda s učiteľom zdravotníkom v ŠK o hygiene, v triedach na TH
– splnené vých.využitie na hodinách etickej výchovy- aktivity na tému Moja rodina
– plagát STOP drogám!
– školská akadémie Našim starkým a tvorivé dielne
– Vianočná akadémia
– Tradície Vianoc – besedy o živote rodín počas sviatkov
– projektové práce na tému Rodina a Priatelia
– pohovory s výchovnou poradkyňou pri riešení výchovných problémov
– besedy na triednických hodinách na tému VMR
– výstavky projektových výtvarných prác v jazykovej učebni na tému Rodina
– nástenné noviny s témou VMR na chodbe školy
– beseda Negatívne dôsledky fajčenia pre žiakov 2.stupňa ZŠ. ŠT
– zdravý životný štýl – celoškolská súťaž Najkrajšie jablko
– Tradície Vianoc – besedy o živote rodiny počas sviatkoch



– Tradície Veľkej noci – život rodiny v minulosti: návšteva vlast.múzea TV
– Moje telo – stavba tela, starostlivosť o svoje telo – projektové práce ANJ,RUJ
– Balón priateľstva – plagát
– Valentínska výstavka prác žiakov
– Návšteva rodiny spolužiaka, ktorý utrpel úraz: príprava listov a darčekov
– Deň matiek – vystúpenie a rôzne aktivity
– Deň otcov – tvorivé dielne 
– Deň detí : výtvarná výstavka a aktivity
– príprava prezentácií na tému VMR na hodinách spoločensko-vedných predmetov
– spolupráca s koordinátormi iných výchov pri plnení aktivít

Vyhodnotenie plánu primárnej prevencie drogových závislostí pre II. stupeň v     šk. roku   
2014/2015
Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v 1. a 2. polroku 
2014/2015 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

- Svetový deň srdca – zhotovenie nástenky 
- „Čo  robím  pre  svoje  srdce?“-  uskutočnená  beseda  so  žiakmi  1.  a 2.  stupňa  o potrebe 

zdravého  životného  štýlu,  dostatku  pohybu  a predchádzaniu  vzniku  srdcovo-cievnych 
chorôb

- V triedach boli vytvorené nástenky na tému „Starostlivosť o zuby“ – realizované besedy 
o starostlivosti chrupu (1. a 2. stupeň)

       Október                                                     
- Výtvarná súťaž s výstavkou prác na  tému „Učíme sa zdravo žiť“
- Na  výchovných  predmetoch(etická  výchova,  výtvarná  výchova,  občianska  výchova) 

realizovať  projekty s tematikou zdravej výživy 
-  6. 10. – Sv. deň jabĺk – súťaž o najkrajšie jabĺčko – žiaci 1. a 2. stupňa  - oboznámiť žiakov 

s významom zdravej výživy
-  10. 10. Svetový deň duševného zdravia  – informovať žiakov o duševných chorobách 

        November
- na triednických hodinách, ale aj v rámci výchovných predmetov boli uskutočnené besedy na 

tému „Prečo nezačať fajčiť!“- poukazovali sme  na negatívne dôsledky fajčenia na človeka
-  „Som závislý na internete? – žiaci 1. a 2. stupňa vyplňovali dotazník zameraný na mieru 

závislostí žiakov na internete, vyplňovanie dotazníkov stále prebieha
-  Medzinárodný deň bez fajčenia – aktualizácia nástenky  „Čo nevieme o fajčení!“
- „Čo ma zaujíma?“ – prebehla beseda o správnom využívaní voľného času (1. a 2. stupeň)

       December
-  Svetový deň boja proti  AIDS 1.  december – u žiakov 8.  a 9. ročníka bola uskutočnená 

beseda s cieľom zlepšiť u  žiakov vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii

- v rámci triednických hodín zrealizovaná beseda  na tému „Ako odolám cigarete?“ – zapojili 
sa do nej žiaci 2. stupňa

- Deň  ľudských  práv  10.  december  –  na  triednických  hodinách  –  pripomenutie  hodnôt 
slobody a ľudskej dôstojnosti v spoločnosti

       Január
- Medzinárodný  deň  bez  internetu  25.  1.  2015  –  žiaci  vyhľadávali  informácie  len 

v encyklopédiách  a knihách  bez  použitia  internetu,  uskutočnila   sa  beseda  o používaní 
internetu v súčasnosti 

- Môj dobrý kamarát - realizácia zážitkových aktivít prevencie závislostí, žiaci 1.st.



- Bojujeme proti rasizmu – na hodinách informatiky zhotovovanie projektov
- vyhodnotenie dotazníka – „Som závislý na internete? – dôsledky“                                       
Február:
- 6.  2. Svetový deň bez mobilu –  v rámci triednických hodín bola  uskutočnená  beseda 

o nebezpečenstve kyberšikany
- 19. -25. 2. Medzinárodný týždeň priateľstva – žiaci si vyhotovali náramky priateľstva, ktoré 

si venovali navzájom
- na  1.  a 2.  stupni  v jednotlivých  ročníkoch  boli  uskutočnené   besedy  na  tému  „Stop 

šikanovaniu“
- aktualizácia nástenky „Zabráňme šikanovaniu!“
- vyhodnotenie dotazníka na tému – Závislosti na internete – výsledky dotazníka boli zaslané 

triednym učiteľom, ktorí sa v rámci triednických hodín venovali problematike „Závislosti na 
internete“

Marec:
- výtvarná  súťaž  –  Drogy  očami  žiakov  –  na  hodinách  výtvarnej  výchovy  žiaci  kreslili 

obrázky, znázorňujúce drogovú problematiku
- 21.3. Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii - Jedinečnosť a odlišnosť ľudí – 

spievanie a počúvanie piesne “Boj proti rasizmu”
- v rámci  Svetového dňa vody boli  realizované besedy,  prostredníctvom ktorých si   žiaci 

pripomenuli dôležitosť pitného režimu(1. a 2. stupeň)
- v spolupráci s Ligou proti rakovine sme sa zapojili do finančnej zbierky  pod názvom Deň 

narcisov
Apríl:
- prebehla diskusia so žiakmi na tému „Vážme si svoje zdravie!“(1.  a 2. stupeň) – 7. 4. – 

Svetový deň zdravia
- aktualizácia nástenky –  Zdravé telo, význam športu

Máj:
- Bezpečnosť na internete – počas triednických hodín a hodín etickej a občianskej výchovy 

boli žiaci informovaní o nebezpečenstve kyberšikany (1. a 2. stupeň)
- pokračovanie výtvarnej súťaže – Drogy očami žiakov
- 31. 5. – Svetový deň bez tabaku – rozhlasová relácia, v ktorej sme poukázali  na negatívne 

dôsledky fajčenia
- pri príležitosti Sv. dňa bez tabaku žiaci vytvárali prezentácie na tému Tabak a jeho škodlivé 

účinky počas hodín etickej výchovy, biológie a občianskej výchovy, vytvárali  plagáty na 
danú tému- vystavené sú na chodbe školy

- uskutočnená  beseda   s MUDr.  Máriou  Urbanovou  na  tému  Alkohol  a iné  drogy-  ich 
negatívne účinky – určená bola pre žiakov 2. stupňa

Jún:
- Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodu s nimi (26.6.) – uskutočnená beseda 

o rizikách vyplývajúcich z užívania drog a obchodovania s nimi (1. a 2. stupeň)
- aktualizácia nástenky – „Drogy očami žiakov“ – výstavka žiackych prác 

“Tešíme  sa  na  prázdniny”  –  poučenie  žiakov  o slušnom  a  bezpečnom  správaní  počas 
školských prázdnin 

Vyhodnotenie plánu dopravnej výchovy za  šk. rok 2014/2015
Učivo predmetu „Dopravná výchova“ je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných  škôl.  Svojim  špecifickým  obsahom  a  zameraním  cieľavedome  pôsobí  na  mravné, 
fyzické a psychické vlastnosti žiakov. 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.



V mesiaci  september bolo  úlohou  všetkých  učiteľov  zapracovať  do  plánov  triedneho  učiteľa 
a TVVP DOV. Pedagogickí pracovníci  vo svojej práci využívali dostupné publikácie, prezentácie, 
audiovizuálne  záznamy a videofilmy s danou tematikou.
V októbri si žiaci osvojili teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky, boli poučení  o tom, ako 
sa majú kultúrne správať na chodníku, dbať o čistotu chodníkov a pozorne sa správať voči iným 
chodcom. Vo vyšších ročníkoch sa dôraz kládol nato, aby žiaci  rešpektovali  vybrané dopravné 
značky a dodržiavali základné ustanovenia a  povinnosti účastníkov cestnej premávky.
V novembri  sa  žiaci  učili   spoznávať  dopravné značky a zariadenia,  svetelné  signály,  význam 
a dôležitosť  dodržiavania týchto značiek ako aj  základných pravidiel  na chodníkoch a cestných 
komunikáciách z pohľadu chodca.
V decembri  sa  žiaci  prostredníctvom  nových  hrových  a zážitkových  spôsobov  práce  mohli 
presvedčiť o tom, že dopravná výchova je aj pre nich veľmi dôležitá, ale aj zábavná. Na hodinách 
využívali  prácu  s omaľovánkami  a  hry,  naučili  sa  nové  básničky  a pesničky.  Zapojili  sa  do 
výtvarnej  súťaže „Dopravná výchova očami deti“.  Vo vyšších ročníkoch si  žiaci  v tímoch mali 
vytvoriť projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.
V mesiaci  január bolo  úlohou  sprostredkovať  žiakom  pomocou  digitálnych  a komunikačných 
technológii  nové  informácie  tak,  aby  si  upevnili  osvojené  vedomosti  a zručnosti.  Žiaci  riešili 
hrovým spôsobom rôzne dopravné situácie.  Využívali  dostupné internetové stránky, prezentácie, 
CD nosiče (Autoškola pre deti, Becep, Becepáčik, Dopraváčik Dilongáčik).
Vo  februári bolo  úlohou  naučiť  žiakov  ohľaduplne  sa  správať  voči  ostatným  chodcom 
a účastníkom  cestnej  premávky  a  pri  prechádzaní  cez  cestu  používať  prechod  pre  chodcov. 
Využívali  sme  praktické  cvičenia,  nácvik  prechádzania  cez  cestu  (počas  vychádzok,  na  TEV, 
v rámci triednických hodín) v simulovaných i reálnych dopravných situáciách.
V mesiaci marec sme mali  besedu s príslušníčkou PZ a pozreli  sme si  ukážky výcviku a práce 
policajného psa. 
V apríli  sme poukázali  na význam opatrného  prechádzania  cez  cestu,  pripravovali  sme žiakov 
k skutočnosti,  že  „na  ceste  nie  sú  sami“.  Úlohou v tomto  mesiaci  bola  aj  návšteva  a prakticky 
výcvik na DDI, čo nebolo splnené.
V máji sa  konala  súťaž  „Ja  a môj  bicykel“,  kde  mal  žiak   zvládnuť  základnú  údržbu bicykla, 
osvojiť si jazdu a ovládanie bicykla. Z našej školy sa do tejto súťaže nikto nezapojil.
V mesiaci  jún sme sa na  triednických hodinách rozprávali  o tom, ako sa mame správať  počas 
letných prázdnin.  Naplánovaná bola beseda s príslušníčkou PZ, ktorá sa neuskutočnila  z dôvodu 
nevyhovujúceho termínu.

 Vyhodnotenie plánu Multikultúrnej výchovy za šk. rok  2014/2015
Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci január:  
Žiaci 2.- 4.roč. a žiaci ŠT 2.- 5. roč. v mesiaci január zrealizovali aktivitu Deti sveta,  viedli besedu 
k cielenému záveru: Všetky deti sveta majú rovnaké túžby i obavy. Všetky deti sveta majú veľa 
spoločného.
Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci február:   
V mesiaci február mali žiaci 1. – 4.ročníka za úlohu vytvoriť portfólio piesní svojej triedy.
Úloha nebola splnená  a prenáša sa do nasledujúceho mesiaca.
Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci marec:   
V mesiaci  marec  mali  žiaci  5.  –  9.  ročníka  mali  za  úlohu  vytvoriť  hitparádu  piesní  podľa 
spracovanej aktivity : Počúvame rozdielne veci. Ktorej cieľom bolo uvedomiť si, aké je nebezpečné 
diktovať svoje názory a predstavy druhým.
Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci apríl:   
V mesiaci apríl mali žiaci 1. – 4.ročníka a žiaci ŠT 2.- 4. roč. za úlohu urobiť aktivitu lietajúce taniere ktorá 
je veľmi dobrým diagnostický nástrojom pre učiteľa,  slúži  na zmapovanie klímy v triede i  jednotlivcov 
triedy.
Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci máj:   



V mesiaci máj mali žiaci 2. – 4.ročníka a žiaci ŠT 2.- 4. roč. za úlohu urobiť aktivitu  Deti chcú milovať 
dospelých (Dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov) pomocou rozhovoru vysvetliť deťom čo je 
Dohovor o právach dieťaťa čo obsahuje a prečo je dôležitý.
Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci jún:   
V mesiaci jún mali učitelia pripraviť: Medzinárodný deň detí – so žiakmi pripraviť aktivity v rámci, 
ktorých budeme podporovať vzájomné porozumenie, toleranciu a rasovú znášanlivosť.

Vyhodnotenie plánu práce   Ochrana života a     zdravia za šk.rok 2014/2015  
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, starších žiakov vo futsale a starších žiakov vo florbale. Učitelia na 
hodinách telesnej výchovy zmerali faciometrom veľkosť lícnice ochrannej masky a údaje zapísali 
do databázy žiakov. Učitelia prvých ročníkov precvičili evakuáciu školy v prípade ohrozenia. Na 
triednických  hodinách  učitelia  pripomenuli  8.  október  ako  medzinárodný  deň  pre  redukciu 
prírodných katastrof.  Dňa 2.10.  sa uskutočnila  teoretická  príprava  ochrany života a zdravia.  Na 
poslednej  vyučovacej  hodine  triedni  učitelia  precvičili  so  žiakmi  evakuáciu  školy  v prípade 
ohrozenia. Dňa 3.10. sa uskutočnila praktická príprava ochrany života a zdravia. Na prvých dvoch 
hodinách  sa  realizovali  cvičenia  v triede  z dôvodu  nepriaznivého  počasia.  Na  ďalších  dvoch 
hodinách  cvičenia  prebiehali  na  futbalovom  ihrisku  v Zemplínskej  Teplici.  23.10.  sa  malo 
uskutočniť obvodové kolo v malom futbale starších žiakov – Jednota cup. Pre nepriaznivé počasie 
sa turnaj preložil  na 29.10.2014. Dňa 29.10.2014 sa v areáli  ZŠ Komenského Sečovce odohralo 
obvodové kolo v malo futbale starších žiakov – Jednota cup. Po prehrách vo vyrovnanom turnaji 
naše družstvo obsadilo 5.miesto. Učitelia druhých ročníkov upozornili žiakov na zvieratá vo voľnej 
prírode  a nebezpečenstvo  šírenia  besnoty.  Triedni  učitelia  upozornili  žiakov  na  nebezpečenstvo 
chorôb a účelové obliekanie. Učitelia tretích ročníkov poučili žiakov o hygiene tela, bielizne, šiat, 
správnej  životosprávy.  Dňa  19.12.2014  sa  uskutočnilo  vianočné  športové  dopoludnie  žiakov 
druhého stupňa. Najprv chlapci rozdelení do troch družstiev odohrali turnaj v malom futbale, neskôr 
dievčatá si zahrali v dvoch družstvách vybíjanú. Po skončení pokračovali vo voľnom športovaní, 
nechýbal  stolný  tenis,  basketbal,  volejbal  či  fit  lopty.  Učitelia  štvrtých  ročníkov  na  hodinách 
matematiky  precvičili  jednoduchý  odhad  krátkych  vzdialeností.  Na  hodinách  geografie 
a prírodopisu precvičili čítanie z mapy podľa farieb a topografických značiek, určovanie svetových 
strán  na  mape  a podľa  mapy,  čo  si  niektorí  žiaci  mohli  overiť  v školskom  kole  geografickej 
olympiády. V rámci triednických hodín učitelia vysvetlili  žiakom dôležitosť starostlivosti o lesné 
zvieratá v zimnom období. Na triednických hodinách učitelia pripomenuli žiakom Európsky deň 
112 – linky tiesňového volania. Na hodinách geografie a pri príprave na okresné kolo geografickej 
olympiády žiaci precvičili zásady orientácie v prírode. Dňa 20.2.2015 sa v telocvični ZŠ Obchodná 
Sečovce odohral 24.ročník turnaja mladších žiakov v malom futbale. Naše družstvo reprezentovali 
žiaci piateho ročníka Zambori Dávid, Šenki Slavomír, Fedič Adam, Kušnirik Lukáš, Spišák Matúš a 
Kináč Ján. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev.  Učitelia na triednických hodinách si pripomenuli so 
žiakmi 11.3. – výročie výbuchu jadrovej elektrárne vo Fukušime a vysvetlili žiakom správanie sa 
počas  búrky a ochranu pred  bleskom.  Dňa 17.3.2015 sa v športovej  hale  SŠ Sečovce  odohralo 
obvodové kolo vo florbale starších žiakov. Naše družstvo v zložení Tokár M., Popovič A., Horváth 
A., Prezbruch P., Maťašovský T., Drobňák E., Sýkora M. obsadilo 4.miesto aj keď do posledného 
stretnutia bojovalo o druhé postupové miesto na okresné kolo. Dňa 20.3.2015 sa v telocvični ZŠ 
Komenského  Sečovce  uskutočnil  7.ročník  Komenského  latky  v skoku  do  výšky.  Našu  školu 
reprezentovali Alex Horváth (7.miesto) a Tomáš Maťašovský (8.miesto).  Učitelia na triednických 
hodinách  si  pripomenuli  so  žiakmi  24.4.1972  výstavbu  jadrovej  elektrárne  v Jaslovských 
Bohuniciach  a 26.4.1986 výbuch jadrovej  elektrárne  v Černobyle.  Učitelia  na hodinách biológie 
vysvetlili  žiakom  nebezpečenstvo  pohlavných  chorôb,  zásady  prevencie,  alkoholizmus  a drogy. 
Teoretická príprava ochrany života a zdravia a praktické účelové cvičenie sa preložilo na koniec 
školského roku. Dňa 24.4. sa v telocvični ZŠ MRŠ Trebišov uskutočnila súťaž v skoku do výšky 
„Štefánikova  latka“.  Našu  školu  reprezentovali  Horváth  Alex  (15.miesto),  Prezbruch  Peter 
a Maťašovský Tomáš (delené 6.miesto). Učitelia na triednických hodinách si pripomenuli so žiakmi 



medzinárodný deň hasičov a svetový deň – Pohybom k zdraviu. Upozornili žiakov na prevenciu 
proti kliešťovej encefalitíde.  V dňoch 28.5. – 29.5.2015 sa uskutočnili  Poddargovské hry žiakov 
v atletike  a malom  futbale.  Najlepšie  výsledky  v atletike  dosiahli  Peter  Prezbruch  (2.miesto) 
a Tomáš Maťašovský (4.miesto) v skoku do výšky. Vo futbale chlapci obsadili konečné 8.miesto. 
Dňa 3.6.2015 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili detskej olympiády v Sečovciach. Najlepší výsledok 
dosiahla žiačka štvrtého ročníka Simona Ďurková (1.miesto v hode loptičkou). Dňa 22.6.2015 bola 
zrealizovaná  teoretická  príprava  OŽZ  s vykonaním  evakuácie  školy.  Dňa  26.6.2015  bola 
zrealizovaná  praktická  časť  prípravy  OŽZ  na  1.stupni  formou  didaktických  hier  a na  2.stupni 
formou súťaže podľa obsahového zamerania pre jednotlivé ročníky.

Vyhodnotenie plánu Finančnej gramotnosti za I. polrok šk. roka 2014/2015
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 
vlastných  finančných  zdrojov s  cieľom zaistiť  celoživotné  finančné zabezpečenie  seba  a  svojej 
domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 
podmienené  premennými  ako  vek,  rodina,  kultúra  či  miesto  bydliska.  Finančná  gramotnosť  je 
označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať 
na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. 

 Ciele:
 poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, pochopiť otázky bohatstva a 

chudoby, 
 poznať hodnotu orientácii peňazí, 
 poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov, 
 poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb. 

   Aktivity v     jednotlivých mesiacoch   

Termín: september    Téma : 1. Vznik a     vývoj peňazí:  
1.Premietanie prezentácie o histórii peňazí – beseda pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ a ŠT
Úlohou žiakov bolo nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o histórii peňazi.

Termín: október      Téma:   2.  Načo sú nám banky:  
1.Ako vznikli peniaze?  - pre I. a II. Stupeň ŠT a  ZŠ  (prezentácia na www.peniaze  dovrecka  )
2.Maľovanie logá bánk na Slovensku- pre I. a II. Stupeň ŠT a  ZŠ                    
Na internetovej stránke žiaci hľadali  a vyhodnocovali  informácie o vzniku peňazí. Maľovalo logá 
slovenských bánk. Práce boli vystavené na školskej nástenke. 
                                                                                                                                                
Termín: november  Téma: 3. Naše príjmy a výdavky
1. Aktivita: Kreslíme europeňaženku- pre II. Stupeň ZŠ a ŠT
 2. Výstavka s hodnotením prác žiakov.                                           
3. Prezentácia : Nakupujeme v eurách a didaktická hra – ŠK a ŠT         
 Žiaci  druhého  stupňa  kreslili  europeňaženky-  práce  boli  vystavené  na  nástenke.   Prevziať 
zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia

          
Termín: december  Téma:  4. Rodinný rozpočet
1.Aktivita: Milionár- kto bude milionár?  - II stupeň ZŠ a ŠT  
 2.Aktivita - Vianoce, beseda o tradíciách, príjmoch a  výdavkoch v domácnosti 

V mesiaci  december  ne  triednických  hodinách  sa  žiaci  rozprávali  o vianočných  tradíciách 
a výdavkoch spojených s Vianocami. 

Termín: január   Téma: 5. Človek vo sfére peňazí 
1. Aktivita: „Načo sú nám peniaze“ pre I. stupeň ZŠ a ŠT      

http://www.peniaze/


Žiaci vyhodnocovali životné hodnoty a osvojovali si vzťah medzi životnými potrebami a financiami 
ako prostriedku ich zabezpečenia. Oboznámili sa, čo znamená žiť  hospodárne.   A učili sa prevziať 
zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 

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

stránky poisťovní a porovnávať ich produkty – II. stupeň ZŠ a ŠT 
2. Diskusia na tému poistenie a ich rizika II.st.ZŠ                
Žiaci  s spoločne  s učiteľmi  vysvetlili  pojem  riziko  a pojem  poistenie.  Charakterizovali  verejné 
poistenie  a vysvetlili  rozdiel  medzi  verejným  a  súkromným  (komerčným)  poistením. 
Charakterizovali  komerčné poistenie.          
                       
Termín: marec.   Téma: 7. Plánovanie a     hospodárenie s     peniazmi  
1. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti-  pre I. stupeň ZŠ 

a ŠT                                                                   
2. .Beseda, ako byť zodpovedným mladým človekom II.st. 

Žiaci  spoločne  s učiteľom sa  rozprávali  akým spôsobom  investovanie  zhodnocuje  majetok 
a pomáha  pri  plnení  finančných  cieľov.  Učili  sa  poznať  a harmonizovať  osobné,  rodinné, 
spoločenské potreby. Uviedli príklady, ako byť zodpovedným mladým človekom

Termín: apríl.   Téma: 8.Brigády

1.Aktivita: Na www.profesa.sk , nájsť informácie o možnostiach príjmu na II. Stupni ZŠ a ŠT

Žiaci  sa  učili  sa  identifikovať  zdroje  osobných príjmov.  Popisovali  spôsob používania  rôznych 
metód platenia. 

Termín: máj.  Téma: 9.Rodinný rozpočet
1.Aktivta: Zbieranie bločkov, potvrdení a šekov za účelom štatistiky hospodárenie rodiny za určené 
obdobie na II. stupni ZŠ a ŠT

Žiaci  zhodnocovali  spôsoby,  ako sa  vyhnúť problémom so  zadlžením alebo  ako ich  zvládnuť. 
Vypracovali osobný finančných plán. Identifikovali zdroje osobných príjmov.  

Termín: jún. Téma: 10.Cestovanie
1. Aktivita: Cestujeme na výlet – cestujeme na výlet pre I. stupeň ZŠ a ŠT 

2 . Aktivita: Odporúčania na cesty na stránke www.mzv.sk  pre II stupeň ZŠ a ŠT    
Učili sa poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby. Vysvetlili si ako  prevziať 
zodpovednosť za osobné a finančné rozhodnutia.

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. Špeciálna učebňa fyziky a chémie si 
vyžaduje dokončenie zariadenia príslušnou technikou potrebnou pre vyučovanie. 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 

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


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  prebiehlo  v 2  zmenách.  V mesiaci  december  sa  začala  v budove  školskej 
jedálne prestavba bývalého kabinetu technickej výchovy. Učebňa je už sčasti vybavená technickými 
stolmi,  momentálne  sa  upravuje  podlaha  a do  začiatku  nového školského roka  podľa  finančnej 
situácie  bude učebne technickej výchovy zariadená.  

Škola má aj knižnicu , ktorá je v samostatnej miestnosti. Školská knižnica do dnešného dňa 
eviduje približne 3000 knižničných titulov. Knižničný fond sa priebežne dopĺňa, zakúpili sa nové 
knihy venujúce sa voľbe povolaní pre žiakov 1. stupňa, knihy o dospievaní Čo sa to so mnou deje? 
pre  dievčatá  a chlapcov.  Z časopisov  pre  deti  a mládež  sme  odoberali  v tomto  školskom  roku 
Slniečko,  Fifík  a literárny  zábavník  Zips.  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. 

Zhodnotenie vnútro školskej kontroly
Škola mala vypracovaný plán kontrolnej činnosti, ktorý je tiež súčasťou plánu práce školy. 

Pri vnútroškolskej 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.

Údaje o     výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  
Školská inšpekcia vykonaná v dňoch od 20.11.2014 do 26.11.2014

Predmet školskej inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 
a vzdelávania v základnej škole.
Odporúčania sú uvedené v zápisnici s dátumami ich odstránenia.

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.roku sa učitelia našej školy zúčastnili  týchto školení a  vzdelávaní:

Proforient – CPPPaP – Mgr. Dobošová
Písanie v cudzom jazyku – Oxford Košice – Mgr. Lukáčová
Predatestačné vzdelávanie – MPC Košice – Mgr. Vargová
Školenie koordinátorov TIMSS – NÚCEM Košice – Mgr. Hlebašková
Inovačné funkčné vzdelávanie – MPC Prešov – Mgr. Stančíková
1.atestačná skúška – MPC Prešov – Mgr. Varga
COMDI – CPPPaP Trebišov – Mgr. Dobošová
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít- MPC 
Prešov - kolektív učiteľov – 16.1.-18.1.2015, 6.2-8.2.2015



Rozvíjanie komunikatívnych zručností vo výchovno-vzdelávacom procese- NOVA Training 
Košice – Mgr. Domaracká, Mgr. Kurtošová, Mgr, Kleiniová, Mgr. Stančíková, Mgr. Grešlíková, 
Mgr. Písečná 
Obsluha interaktívnej tabule  - NOVA Training Košice – Mgr. Domaracká, Mgr.Písečná, Mgr. 
Stančíková 
IKT vo výchovno-vzdelávacom procese - MPC Prešov - kolektív učiteľov – 23.5.-24.5.2015, 
13.6-14.6.2015

Činnosť výchovného poradenstva  
Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s  výchovnými a 
vzdelávacími problémami 

– sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní,
– odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia CPPPaP -  49 žiakov, 16 

žiakov do 0-tého ročníka CŠPP – 7 žiakov, 10 žiakov k voľbe povolania,
– diagnostika a evidencia porúch žiakov v správaní a učení,
– individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení,
– spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov,
– spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou,  resp. s ďalšími poradňami 

a psychológmi,
– koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a   

spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 
– zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP od rodičov a triednych 

učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom,
– zabezpečenie potrebných materiálov a písomností nevyhnutných pre prestup žiakov na iné 

školské zariadenia, preradenie do špeciálnych tried, 
– kompletizácia materiálov žiakov so ŠVVP, IVVP,
– pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na stretnutiach 

výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej literatúre, na pracovných 
poradách a v každodennom styku s kolegami 

 Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov  
– usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania,
– oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka,
– individuálna poradenská a konzultačná činnosťou, oboznámenie žiakov a rodičov s aktuálnymi 

zmenami v oblasti profesionálnej orientácie, mimoriadne stretnutie rodičov,
– evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracovanie podkladov a prehľadov o 

profesionálnej orientácii žiakov,
– príprava podkladov a realizácia  vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku 

v ZŠ,
– účasť na Burze práce v Trebišove,
– žiaci končiaci povinnú dochádzku -  12 žiakov 9. ročníka,1 žiačka 8.A,1 žiačka 7.A, 2 žiaci   

6.A, 1 žiačka 3.A, 1 žiačka 2.B a 16 žiakov špeciálnych tried,  spolu končiacich 34 žiakov,
– prihlášky na stredné školy s talentovou skúškou – 1 žiačka, prihlášky na SŠ – 12 žiakov + 10 

žiakov ŠT,
– spolupráca s náborovými pracovníkmi - SOŠ Ostrovského Košice,  SOŠ automobilová Košice,   

CSŠ sv Jozafáta Trebišov, SOŠ stavebná Košice, Konzervatórium Košice, SOŠ železničná Košice,  
SOŠ technická, Kukučínova Košice,

– účasť na dni otvorených dverí – Spojená SŠ Sečovce 

Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov
-  pohovory so žiakmi so zápisom aj bez zápisu, riešenie výchovných problémov
-  pohovory so žiakmi- alkohol 



-  odoslanie listov rodičom upozorňujúcich na zlé správanie žiakov 
-  odoslanie listov upozorňujúcich na pitie energetických nápojov
-  preventívne programy a besedy v spolupráci s CPPPaP Trebišov – Týka sa to aj vás – 3. roč
-  beseda s lekárom -  závislosti, beseda s policajtom - kyberšikana
-  spolupráca s políciou pri vyšetrovaní žiakov

Iné aktivity  
-  účasť na poradách a kluboch výchovných poradcov
-  účasť na školení PROFORIENT,  COMDI , KOMPOSYT – získanie certifikátu a prístupu do       
   systému
-  spolupráca a poskytnutie dokladov žiakov SŠI 

Prehľad útvarov záujmového vzdelávania  a     ich zameranie v     šk. roku 2014/2015  

DEŇ ČAS
VEDÚCI 
KRÚŽKU

NÁZOV KRÚŽKU - CVS

PONDELOK 9:00-11:00 SROPKAIOVÁ POZNÁVAME PRÍRODU
UTOROK 9:00-11:00 SROPKAIOVÁ POZNÁVAME PRÍRODU
 9:00-11:00 VARGOVÁ TVORIVÉ SPRACOVANIE MATERIÁLU
 12:45-14:45 STANČÍKOVÁ JA, POČÍTAČ A SVET
 12:45-14:45 PÍSEČNÁ ŠIKOVNÉ PRSTY
 12:45-14:45 SABOVÁ MAĽOVANIE
 13:15-15:15 KAČURÁKOVÁ POHYBOVÉ HRY
 13:40-16:40 LUKÁČOVÁ LOPTOVÉ HRY
 14:00-16:00 DOBOŠOVÁ VARÍME, PEČIEME
STREDA 14:00-16:00 VARGA FLORBAL
ŠTVRTOK 9:00-11:00 VARGOVÁ TVORIVÉ SPRACOVANIE MATERIÁLU
 12:45-14:45 STANČÍKOVÁ JA, POČÍTAČ A SVET
 14:00-16:00 DOBOŠOVÁ VARÍME, PEČIEME
PIATOK 12:45-14:45 KAČURÁKOVÁ POHYBOVÉ HRY
 13:40-16:40 LUKÁČOVÁ LOPTOVÉ HRY
 14:00-16:00 VARGA FLORBAL
    

DEŇ ČAS
VEDÚCI 
KRÚŽKU

NÁZOV KRÚŽKU - ŠKOLA

PONDELOK 12:25-13:25 Kleinová Rozprávkový svet
 14:00-16:00 Dobošová Učíme sa variť
 14:30-16:30 Varga Florbalový
 14:00-16:00 Lukáčová Šikovná vareška
UTOROK 12:25-13:25 Kleinová Rozprávkový svet
 12:30-13:30 Farkašová Spoločenské hry
STREDA 9:00-11:00 Vargová Výtvarný

 9:20-11:20 Štefanišinová Počítačový II

 11:30-13:30 Kačuráková Tvorivé dielne

 12:30-14:30 Stašová Vševedko

 12:30-13:30 Farkašová Spoločenské hry
ŠTVRTOK 12:30-14:30 Sabová Divadelný
PIATOK 13:15-15:15 Stančíková Počítačový I

SOBOTA 1 x mesiac Stropkaiová Zdravotnícko-športový



Aktivity a prezentácia na verejnosti
Akcie školy sa prelínali so spoločnými akciami organizovanými v spolupráci s MŠ a OÚ v Zemplínskej 
Teplici. Aktivity boli zamerané na rôzne oblasti – vedomostné, umelecké, športové, environmentálne, 
ľudové tradície, vlastivedné aktivity, preventívne- zdravý životný štýl...Všetky aktivity boli podrobne 
rozpracované v pláne práce školy:

- výlet na Duklu – DO Fénix
- posedenie so starkými
- buvirozprávky – DO Fénix
- súťaž o naj....jablko
- obvodové kolo v malom futbale
- burza informácií
- divadlo – Sen jedného duba
- novembrové korčuľovanie – DO Fénix
- zdravý životný štýl- výtvarná súťaž
- olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo, okresné kolo
- vianočná tvorivá dielňa –  DO Fénix
- vianočná ikebana
- pytagoriáda – školské kolo
- vianočná akadémia
- beseda o vesmíre
- koncert – ABBA
- geografická olympiáda – školské kolo, okresné kolo 
- februárové korčuľovanie –  DO Fénix
- CVČ hľadá superstar
- Zemplín špiva a hutori
- plnenie valentínskeho poslania, valentínsky múr – DO  Fénix
- 24.ročník turnaja ml.žiakov v malom futbale
- Hviezdoslavov Kubín – šk.kolo, obv. Kolo
- Pytagoriáda
- Rozprávkové vretienko – šk. kolo, okresné kolo
- 7. ročník Komenského laťky
- Deň vody
- Návšteva múzea a kina v Trebišove
- Tvorivá dielňa – DO Fénix – Veľká noc
- Deň narcisov – vyzbieraná suma – 701,87 €
-  6. ročník súťaže skoku do výšky „Štefánikova laťka“
- vystúpenie sokoliarov
- návšteva predstavenia v KD - divadlo CLIPPERTON – Zlatá rybka
- koncert v kinosále KD – Deň Rómov
- Deň matiek – akadémia v KD
- Mladý zdravotník – súťaž v Trebišove
- beseda o alkohole a drogách
- Poddargovské hry Sečovce – atletika, futbal – 2. miesto
- Botanikiáda – súťaž – Botanická záhrada Košice
- Detská olympiáda ZŠ Sečovce – 1. Miesto hod loptičkou
- šk. výlet Zemplínska šírava  - 8. ročník
- dúhový týždeň
- Pangea – matematická súťaž STU Bratislava 
- Deň otcov – športovo-súťažné popoludnie – DO Fénix
- Výlet na Šimonku – DO Fénix



- Juniáles – tvorivé dielne – DO Fénix
- šk.výlet – Botanická záhrada, ZOO Košice – I. stupeň ZŠ
- zber papiera

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni: začiatok vyučovania, 
rozvrh  hodín,  prestávky,  čas  obedňajšej  prestávky.  Počas  prestávok sa žiaci  voľne zdržiavali  v 
triede, pričom mali možnosť voľného pohybu aj na chodbe. Vyučujúci mali k dispozícii kabinety, 
zborovňu a kuchynku. Stravovanie žiakov a zamestnancov bolo zabezpečené v školskej jedálni, 
ktorá je v samostatnej budove. Žiaci školy a zamestnanci školy boli pravidelne školení o zásadách 
BOZP technikom BOZP, s ktorým má škola uzavretú dohodu. Škola mala vykonané a platné všetky 
legislatívne predpísané revízie. Ďalšie opatrenia na ochranu zdravia žiakov a zamestnancov školy sú 
uvedené  v  školskom  poriadku  pre  žiakov,  v  pracovnom  poriadku  pre  pedagogických  a 
nepedagogických zamestnancov školy a v prevádzkovom poriadku školy. V škole je zakázané fajčiť 
a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky. 

Projekty školy
 Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii   marginalizovaných rómskych 

komunit – cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych 
komunít  a  tým  vytvoriť  potrebné  kompetencie  pre  ich  ďalšie  vzdelávanie  a  úspešnú 
adaptáciu  pre  potreby  trhu  práce.
Špecifickým  cieľom  projektu  je  skvalitniť  profesijné  kompetencie  pedagogických 
zamestnancov  a  odborných  zamestnancov,  podieľajúcich  sa  na  edukácii  žiakov 
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.Tento projekt končí svoju činnosť 
v tomto školskom roku.

 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.

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – 
národný projekt zameraný na   prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych 
foriem a metód výučby,  zvýšiť pripravenosť budúcich absolventov na súčasné a budúce 
potreby trhu práce.   Špecifický cieľ  NP :  Inovovať  obsah a  metódy,  zkvalitniť  výstupy 
vzdelávania pre potreby trhu 

 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



 Aktivizujúce  metódy  vo výchove  –  projekt   sa  zameriava  na  skvalitnenie  vzdelávania 
odborných  a  pedagogických  zamestnancov  v oblasti  výchovy.  Špecializuje  sa  pritom na 
profesionálne  zvládnutie  využívania  aktivizujúcich  metód  vo  výchove  nielen  v reálnom 
prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami

Správa o     hospodárení k     31.12.2014  

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2014

K 31.  12.  2014 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej  výške 
579 187,48  €. 

Z týchto finančných prostriedkov sa najviac čerpalo na základnú školu podľa položiek:
 
610 a 620, t.j. mzdy a odvody do poisťovní  vo výške  427 248,83 €.
631001: 314,98 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod žiakov na 

rôzne súťaže a olympiády
632: 26 232,98 € – elektrická energia a plyn (23 302,88 €), voda (1 952,64 €), poštové 

a telekomunikačné služby (790,62 €), internet (186,84 €)
633: 8 178,28 € – nákup kosačky, materiálu na údržbu, nákup kníh, časopisov, učebných 

pomôcok, benzínu do kosačky, licencie 
635: 627,01 € - údržba vysávača, kopírky a programov
637: 16 983,07 € – 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 (výpočtová technika), 
tvorba sociálneho fondu

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  52 336,32 €.

642012 1 385,20 – odstupné 
642014: 7 355,10 € - dopravné. Nevyčerpané finančné prostriedky dopravného vo výške 

1 236,80 bolo vrátené na účet obecného úradu.
642015: 73,75 – transfér na nemocenské dávky

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2014 bolo 488 399,20 €.

Príspevok  na  stravné  v   hmotnej  núdzi  k 31.12.2014 bol čerpaný v celkovej výške 15 919,97 
€.

Čerpanie finančných prostriedkov na asistentov - projekt v celkovej výške 15 994,86 €:
z ESF   13 661,23 €
zo ŠR       2 333,63 €

Tieto finančné prostriedky boli čerpané na položke 610,620  mzdy a odvody. 

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2014 bolo 13 808.39 €: 
13 697,11 €  - na mzdy a odvody
111,28 €  - prídel do sociálneho fondu 

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2014 bolo 31 674,07 €:
29 898,61 € - na mzdy a odvody



1 775,46 € -  bežný transfér nemocenské dávky, odvoz kuchynského odpadu, revíziu plynových 
zariadení, opravu odsávača pára a prietokového ohrievača, tvorba sociálneho fondu 

Na krúžky sa v roku 2014 čerpalo 9 960,- €.
Na mzdy a odvody pre asistentov obec prispela 1 844,82 €.
Na marketingové aktivity základná škola prijala od SPP 500,- €, ktoré v roku 2014 aj čerpala. 

Spolupráca školy s     obcou, rodičmi, radou školy, radou rodičov  

Pri diagnostikovaní žiakov pred vstupom do školy a pri vyšetrovaní žiakov s problémami v učení a 
správaní  ,nám vo  veľkej  miere  pomáhali  svojimi  radami  a  odporúčaniami  zamestnanci  Centra 
pedagogicko-psychologického  poradenstva  a  prevencie  a  Centra  špeciálno-pedagogického 
poradenstva  v  Trebišove.  Veľmi  kladne  hodnotíme  spoluprácu  so  zriaďovateľom  -  obcou 
Zemplínska  Teplica,  ktorá  je  ústretová  a  nápomocná  pri  riešení   materiálno  –  technických  a 
ekonomických  záležitostí  a rómskej  problematiky.  Dlhodobo  je  veľmi  dobrá  spolupráca  so 
Základnou umeleckou školou v Sečovciach , ktorá má v našich priestoroch elokované pracovisko, 
kde  traja   učiteia  vyučujú  hru  na  hudobnom  nástroji.  Pri  škole  pracuje  aj  Rada  školy.  Na 
pravidelných zasadnutiach Rady školy boli analyzované reálne problémy školy. Členovia školskej 
rady na stretnutiach vyjadrovali a presadzovali záujmy pedagógov, nepedagogických zamestnancov 
a rodičov. Vyjadrovali sa k pedagogicko - organizačnému a materiálnemu zabezpečeniu výchovno - 
vzdelávacieho procesu, k hospodárskej činnosti školy.

V  šk. roku   2014 /2015  boli zvolané:
- všeplenárne rodičovské združenie  v mesiaci september 2014
- triedne rodičovské združenie v mesiaci december 2014
- triedne rodičovské združenie v mesiac apríl 2015

Ich priebeh je zdokumentovaný v zápisniciach triednych učiteľov. Slabá bola spolupráca s rodičmi 
rómskych žiakov. 

Záver 

Všetci  zamestnanci  školy sa svojou prácou podieľali  na plnení  stanovených cieľov.  Spoločným 
úsilím sa snažili, aby naša škola mala dobrú úroveň a vytvárali priaznivý imidž v očiach verejnosti. 
Počas celého roka sme postupovali  podl'a pedagogicko-organizačných pokynov. Vyučovali  sme 
podl'a ŠVP a ŠkVP,  platných učebných osnov a štandardov. Všetci vyučujúci dbali na rozvíjanie 
vedomostí a zručností žiakov vo vyučovacom procese.  Školský rok 2014/2015 hodnotíme  kladne, 
ale aj napriek tomu sa vyskytli menšie nedostatky, ktoré sa budeme v budúcnosti  snažiť odstrániť. 

Vypracovala: Mgr .Marcela Stančíková




























	PK Matematika a práca s informáciami
	Prospech a správanie žiakov v 0. – 9. roč. ZŠ v šk.roku 2014/2015
	Prospech a správanie žiakov v 2. – 9. roč. ŠT v šk.roku 2014/2015

	Výkaz o prospechu žiakov ZŠ a ŠT
	Z celkového počtu žiakov školy 288 prospelo: 215 žiakov
	V šk.roku 2014/2015 vymeškali žiaci ZŠ spolu 27 996 hodín, čo pripadá na jedného žiaka 129,01 hodín. Z počtu 4659 neospravedlnených hodín, pripadá na jedného žiaka 21,47 hodín. Vysoký počet neospravedlnených hodín vznikol z dôvodu záškoláctva žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne slabých rodín.

	Plán práce PK Človek a príroda, Človek a spoločnosť sa plnil podľa časového harmonogramu. Za 1. polrok boli uskutočnené 2 stretnutia – v auguste a novembri, za 2. polrok boli uskutočnené 3 stretnutia – vo februári, apríli a júni. PK Človek a príroda a Človek a spoločnosť má 5 členov – RNDr. Roman, Mgr. Varga, Mgr. Horváthová, PaedDr. Grešlíková a Mgr. Dobošová a zahŕňa predmety: Človek a príroda – biológia, chémia, fyzika, praktiká z biológie, praktiká z fyziky, bio-enviro, Človek a spoločnosť – geografia, dejepis, občianska náuka, praktiká z geografie.
	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 2014/2015. V pláne práce MZ boli vytýčené hlavné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese a úlohy vychádzajúce z POP na tento školský rok. V ďalšom bode boli vyučujúci oboznámení so ŠkVP pre 2. až 9. ročník špeciálnych tried a s príslušnými prierezovými témami, ktoré budú zapracované do tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2014/2015 boli zdôraznené termíny prázdnin, v rámci výchovy a vzdelávania bolo doporučené uplatňovať výchovu k ľudským právam, multikultúrnu výchovu, globálne rozvojové vzdelávanie, zdravý životný štýl, finančnú gramotnosť, regionálnu výchovu, prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania a rozvoj športových aktivít s cieľom eliminácie drogovej závislosti. Ďalší bod programu bol zameraný na hodnotenie a klasifikácia žiakov špeciálnych tried v súlade s Metodickým pokynom č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED-1. Nasledovala téma týkajúca sa vypracovania tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre 2. až 9. ročník podľa ŠkVP. V poslednom bode programu vedúca MZ oboznámila vyučujúcich s realizácou mimotriednych aktivít, ktoré môžu mať charakter tematických dní k výročným dňom a s aktualizáciou tematickej nástenky. V závere zasadnutia boli pripomenuté niektoré aktuálne témy týkajúce sa priebehu edukačného procesu a prijaté uznesenia.
	Termín: október Téma: 2.Načo sú nám banky:
	Termín: november Téma: 3. Naše príjmy a výdavky
	Termín: december Téma: 4. Rodinný rozpočet
	Termín: január Téma: 5. Človek vo sfére peňazí
	1. Aktivita: „Načo sú nám peniaze“ pre I. stupeň ZŠ a ŠT
	Žiaci vyhodnocovali životné hodnoty a osvojovali si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. Oboznámili sa, čo znamená žiť hospodárne. A učili sa prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
	Termín: február. Téma: 6.Životné istoty - Poistenie
	Termín: marec. Téma: 7. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
	1. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti- pre I. stupeň ZŠ a ŠT
	2. .Beseda, ako byť zodpovedným mladým človekom II.st.
	Žiaci spoločne s učiteľom sa rozprávali akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov. Učili sa poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby. Uviedli príklady, ako byť zodpovedným mladým človekom
	Termín: apríl. Téma: 8.Brigády
	1.Aktivita: Na www.profesa.sk , nájsť informácie o možnostiach príjmu na II. Stupni ZŠ a ŠT
	Aktivity a prezentácia na verejnosti
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