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1  Základné identifikačné údaje 

Názov školy:    Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín 

Adresa školy:   SNP 412 

Telefón:   057/7692118 

E-mail:   skola@zsstakcin.edu.sk 

Zriaďovateľ:   Obec Stakčín 

2 Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľ:   Mgr. Tatiana Kapraľová 

ZRŠ  pre úsek ZŠ:  Mgr. Iveta Piteľová 

ZRŠ  pre úsek MŠ:  Nataša Tančáková 

Vedúca ŠJ:   Mária Riskalčíková 

3 Rada školy 

Predseda:   Mgr. Jana Morongová 

Pedagogickí zamestnanci: Anna Serdulová 

Ostatní zamestnanci: Mária Riskalčíková 

Zástupcovia rodičov:           Vladimír Mruz 

    Angela Piteľová 

    Andrea Ďuriová 

    Mgr. Andrea Mandzáková 

Zástupcovia zriaďovateľa: Sergej Cilip 

    Ing. Ján Sochanič 

    PaedDr. Slávka Kerekaničová 

    Miroslav Bober 

4 Poradné orgány školy 

 V súlade s § 4 Vyhlášky MŠ SR o základnej škole 320/2008 Z. z. riaditeľ školy na 

zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriaďuje poradné 

orgány, vydáva pre ne organizačné pokyny a navrhuje spôsob vymenovania ich členov. 

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú pedagogická rada, metodické zdruţenia a predmetové 

komisie.  

Pedagogická rada školy 

• Členmi pedagogickej rady boli všetci pedagogickí zamestnanci školy.  

• Schádzala sa spravidla jedenkrát za štvrťrok na porade zvolanej riaditeľom školy, 

prípadne podľa potreby.  

Zasadnutia pedagogickej rady vedie riaditeľ školy . Z rokovania pedagogickej rady vyplynuli 

reálne, konkrétne, terminované a kontrolovateľné závery. Prerokúvala zásadné otázky 

výchovy a vzdelávania. O priebehu rokovania sa viedla zápisnica.  

Metodické združenia  a predmetové komisie 

• Poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberali pedagogickými a výchovno-
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vzdelávacími aktivitami a problémami.  

• Členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci podľa predmetov, vedúcimi boli 

riaditeľom poverení pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej 

spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti.  

• Plán činnosti schvaľoval riaditeľ.  

• Schádzali sa spravidla jedenkrát za štvrťrok, prípadne podľa potreby.  

 Vedúci metodických zdruţení a predmetových komisií hodnotili a analyzovali 

výsledky výchovy a vzdelávania ţiakov, vypracovali časovo-tematické plány, zabezpečovali 

vnútornú kontrolu riadenia vyučovacieho procesu, pripravovali kontroly hodnotenia 

vedomostí, zručností a návykov ţiakov, zabezpečovali a vyhodnocovali záujmové aktivity 

ţiakov podľa vyučovacích predmetov. 

V súlade so štátnym vzdelávacím programom boli pedagogickí zamestnanci  rozdelení do  

metodických orgánov podľa vzdelávacích oblastí: 

Metodický orgán Predmety Vedúci metodického 

organu 

Členovia  

MZ 1.-4. ročníka 

 

Mgr. A. Piteľová 

Mgr. J. Morongová 

Mgr. V. Husťaková 

Mgr. T. Sochaničová 

Mgr. I. Piteľová 

Mgr. K. Hudáková 

Mgr. M. Hudák 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. V. Varchoľaková 

PK Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a  

literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk Mgr. K. Hudáková 

Mgr. V. Varchoľaková 

N. Šothová 

Mgr. A. Dubjaková 

Mgr. M. Zubaľ 

Mgr. T. Kapraľová 

Mgr. Lenka Lukáčová 

Mária Kerekaničová 

PK Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

Informatická výchova 
Mgr. M. Lojanová 

Ing. Ján Sochanič 

RNDr. M. Štofirová 

Mgr. V. Varchoľaková 

PK Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Prírodopis 

Environmentálna výchova 

Ing. Ján Sochanič 
Mgr. N. Kerekaničová 

RNDr. M. Štofirová 

Mária Kerekaničová 

PK Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska výchova 

Regionálna výchova 

N. Šothová 

Mgr. T. Kapraľová 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. M. Zubaľ 

Mgr. V. Varchoľaková 

Pk Umenie a kultúra, 

Človek a hodnoty, 

Zdravie a pohyb, 

Človek a svet práce 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Etická výchova 

Náboţenská výchova 

Telesná a športová 

výchova 

Technická výchova 

Svet práce 

Technika 

Mgr. A. Dubjaková 

Mgr. M. Hudák 

Mgr. I. Piteľová 

Mgr. V. Varchoľaková 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. J. Gliganič 

Mgr. A. Voroňaková 

 

 

5 Údaje o počte žiakov 
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Počet ţiakov školy.   220 

V ročníkoch 1.- 4.:     84 

V ročníkoch 5.- 9.:   136 

Počet tried:      13 

Počet detí MŠ:     49   

Počet tried MŠ:       2 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SPOLU 

Počet tried 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13 

Počet žiakov 22 16 24 22 20 31 31 25 29 220 

Z toho ŠVVP  1  1 2 1 4 4  13 

Z toho v ŠKD 8 7 3 7      25 

6 Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011:    28/12 dievčat 

Skutočný počet ţiakov 1. ročníka k 15.9. 2011:   26/14 dievčat 

Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou:   1/1 dievča 

Počet presťahovaných ţiakov:     3/0 dievčatá 

7 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 

 Gym 8 roč. Gym 6 roč. Gym 4 roč. SOŠ SOU OU Iné SPOLU 

Prihlásení   6 23  0  29 

Prijatí   6 23  10  29 

% úspešnosť   100 % 100 %  100 %  29 

8 Klasifikácia tried  
 

Trieda Spr SJL NEJ ANJ FRJ RUJ DEJ ZEM GEG MAT INF FYZ VLA PDA PRI BIO CHE OBV HUV 

I.roč. 1,00 1,43        1,43    1,09      

II. roč. 1,06 1,93        1,65   1,37 1,43      

III. roč. 1,00 1,93  1,77      1,72   1,75 1,75      

IV. roč. 1,00 1,86  1,52      1,89   1,95 1,7      

V. roč. 1,05 2,4  2,32   2,12  1,97 2,24 1,18     1,90  1,70 1,48 

VI.A 1,00 1,91  2,02  1,55 2,02  1,91 2,32 1,05 2,05    2,02 1,67 1,35 1,21 

VI.B 1,00 2,31  2,28  1,86 2,10  1,89 2,66 1,06 2,28    2,32 1,96 1,68 1,51 

VII.A 1,00 2,13 1,81  3,00 1,0 1,93  2,20 2,56 1,16 1,97    2,36 2,23 1,23 1,50 

VII.B 1,18 2,18 1,78  4,00 2,28 1,96  2,03 2,43 1,05 1,75    2,12 1,90 1,34 1,34 

VIII.A 1,15 2,57 1,33  3,50  2,54 2,15  2,88  2,50   2,42  2,50 2,15 1,61 

VIII.B 1,20 3,15 1,66  3,58  2,83 2,83  2,96  2,96   2,83  2,83 2,58 1,91 

IX.A 1,06 2,8 2,77  2,50  2,47 1,96  3,30  1,63   2,43  2,56 1,50 1,63 

IX.B 1,00 2,6 2,22  3,20  2,67 2,17  3,36  1,96   2,78  2,60 1,78 1,71 

9 Prospech žiakov 
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Trieda Počet žiakov 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.ročník 22   20 2 0 

2. ročník 16 8 2 6 0 0 

3. ročník 24 13 3 8 0 0 

4. ročník 22 8 7 7 0 0 

1.-4 84 29 12 41 2 0 

V.ročník 20 10 3 5 2 0 

VI.A 17 7 5 5 0 0 

VI.B 14 5 3 6 0 0 

VII.A 15 5 3 7 0 0 

VII.B 16 8 1 6 1 0 

VIII.A 13 4 2 4 3 0 

VIII.B 12 3 2 7 0 0 

IX.A 15 3 3 9 0 0 

IX.B 14 3 2 9 0 0 

5.-9. 136 48 24 58 6 0 

1.-9. 220 77 36 99 8 0 

10   Správanie žiakov 

Správanie ţiakov bolo sledované počas celého školského roka zaznamenávaním zápisov 

do klasifikačných záznamov jednotlivých ročníkov a zošitov triedneho učiteľa 

a vyhodnocované priebeţne na klasifikačných poradách s prijatím konkrétnych opatrení pre 

nápravu v prípade neţiadúceho správania sa ţiakov. V súlade s MP č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy boli prijaté nasledovné výchovné opatrenia:  

Napomenutie triednym učiteľom 10 ţiakov 4,54 % *(14,2 %)  

Pokarhanie triednym učiteľom 5 ţiakov 2,27 % (10,46 %) 

Pokarhanie riaditeľom školy 9 ţiakov 4,09 % (12,13 %) 

Znížená známka zo správania o jeden stupeň 7 ţiakov 3,18 % (1,25 %) 

Znížená známka zo správania o dva stupne 3 ţiaci 1,36 % (2,09 %) 

Znížená známka zo správania o tri stupne 1 ţiak 0,45 % (0 %) 

*V zátvorke sú uvedené údaje za predchádzajúci školský rok 

Zníţené známky zo správania boli udelené za závaţné a opakované previnenia voči 

Školskému poriadku a vysoký počet neospravedlnených hodín na vyučovaní. 

11  Dochádzka žiakov 
 

Trieda Počet žiakov 

Počet 

vymeškaných 

hodín celkom 

Priemer na 

žiaka 

Ospravedlnené 

hodiny 

Priemer na 

žiaka 

Neospravedlnené 

hodiny 

Priemer na 

žiaka 

I.ročník 22 1700 77,27 1686 76,64 14 0,64 

2 ročník 16 1646 102,88 1646 102,88 0 0,00 

3 ročník 24 3135 130,63 3135 130,63 0 0,00 

4 ročník 22 3166 143,91 3166 143,91 0 0,00 

1.-4. 84 9647 114,85 9633 114,68 14 0,17 

V. ročník 20 1829 91,45 1824 91,20 5 0,25 

VI.A 17 1628 95,76 1628 95,76 0 0,00 

VI.B 15 1768 117,87 1757 117,13 6 0,73 

VII.A 15 1970 131,33 1968 131,20 2 0,13 

VII.B 16 2128 133,00 2043 127,69 85 5,31 
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VIII.A 13 2805 215,77 2772 213,23 33 2,54 

VIII.B 12 2818 234,83 2751 229,25 67 5,58 

IX.A 15 2767 184,47 2767 184,47 0 0,00 

IX.B 14 2596 185,43 2590 185,00 6 0,43 

5.-9. 137 20 309 148,24 20 100 146,72 209 1,53 

1.-9 ročník 221 29 956 135,55 29 733 134,54 223 1,01 

12 Výsledky externých meraní 

Ţiaci 9. ročníka sa v tomto školskom roku zúčastnili celoslovenského testovania 

ţiakov 9. ročníka ZŠ - Testovania 9 - 2011 zo slovenského jazyka a matematiky. Z celkového 

počtu ţiakov 9. ročníka sa testovania zúčastnilo 28 ţiakov.  

 

 matematika slovenský 

jazyk 

Priemerný počet bodov školy :                                 14,18 13,75 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:              70,9 % 68,8 % 

Priemerný počet bodov v rámci SR :                       10,58 11,63 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR :   52,9 % 58,2 % 

Percentil školy 94,0 89,5 

Celkový počet ţiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania :  28 28 

13 Rozširujúce hodiny 

Učebný variant  Trieda   predmet počet hodín v týţdni 

Variant 2   8. ročník  slovenský jazyk a literatúra 1 

Variant 2   9. ročník  prírodopis   1 

       Ţiaci  v 4.,  8. a 9. ročníku sa vzdelávali podľa Učebných plánov pre  1. aţ 9. ročník 

základných škôl schválených MŠ SR dňa 14. mája 2003 pod číslom 520/2003–41 

s platnosťou od 1. septembra 2003 podľa variantu 3 jazykového v 4. ročníku a podľa variantu 

2 v 8. a 9. ročníku.  

        Ţiaci 1.,2., 3. ročníka a 5., 6., 7. ročníka základnej školy  sa vzdelávali podľa Školského 

vzdelávacieho programu Škola pre život  s platnosťou od 1.09.2008.  

14 Voliteľné hodiny 
Voliteľný obsah vzdelávania je v školskom vzdelávacom programe školy premietnutý do 

voliteľných hodín.  

Vyuţitie voliteľných hodín v ŠkVP: 

a) vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do 

štátneho vzdelávacieho programu.  

b) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane 

predmetov vytvárajúcich profiláciu školy.  

 

V zmysle profilácie školy zaradila škola do školského vzdelávacieho programu pre I. stupeň 

nasledovné voliteľné hodiny (* v rámci vzdelávacích oblastí sú vyznačené červenou farbou):  

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet 1. 2. 3. 4. Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 8 6 6 6 26 

Slovenský jazyk a literatúra 1 2 1 2 6 

Prvý cudzí jazyk   3 3 6 
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Hravá angličtina 1 1   2 

Povinné hodiny  32 

Voliteľné hodiny:   8 

Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 0,5 1 1 1 3,5 

Prírodoveda 1,5  1  2,5 

Vlastiveda  1 1 1 3 

Povinné hodiny: 6,5 

Voliteľné hodiny:   2,5 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboţenská výchova 1 1 1 1 4 

Povinné hodiny: 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 3 3 14 

Matematika  1 2 2 5 

Informatická výchova  1 1 1 3 

Povinné hodiny: 17 

Voliteľné hodiny:   5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie    1 1 

Pracovné vyučovanie 0,5 1   1,5 

Povinné hodiny: 1 

Voliteľné hodiny:   1,5 

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1  1 1 3 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Povinné hodiny: 8 

Voliteľné hodiny:   3 

Zdravie a pohyb 
Telesná výchova 2 2 2 2 8 

Povinné hodiny: 8 

Povinné hodiny spolu: 76,5 

Voliteľné hodiny spolu:   20 

Hodiny spolu: 96,5 

 

Voliteľné predmety zaradené do ŠkVP pre II. stupeň: 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmety 5. 6. 7. 8. 9. SPOLU 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

5 4 4 5 5 23 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

1 1 1   3 

Prvý cudzí jazyk ANJ 3 3 3 3 3 15 

Druhý cudzí jazyk RUJ  1 1 1 1 4 

Druhý cudzí jazyk RUJ  1 1 1  3 

Povinné hodiny: 42 

Voliteľné hodiny: 6 

Človek a 

príroda 

Fyzika  1 1 2 1 5 

Fyzika   1   1 

Chémia  0,5 0,5 1 2 4 

Chémia  0,5 0,5 1  2 

Biológia 1 1 1,5 1 0,5 5 
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Biológia 1 1 0,5 1  3,5 

Povinné hodiny: 14 

Voliteľné hodiny: 6,5 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 6 

Dejepis  1 1 1  3 

Geografia 1 1 1 1 1 5 

Geografia 1     1 

Občianska výchova 1 1 1 0,5 0,5 4 

Povinné hodiny: 15 

Voliteľné hodiny: 4 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboţenská 

výchova 
1 1 1 0,5 0,5 4 

 Povinné hodiny: 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 3,5 4 3,5 4 4 19 

Matematika 0,5  0,5 1  2 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Informatika 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Povinné hodiny: 21 

Voliteľné hodiny: 5 

Človek a svet 

práce 

Svet práce   0,5 0,5  1 

Technika   0,5 0,5  1 

Povinné hodiny: 2 

Umenie a 

kultúra 

Hudobná výchova 1 1 1   3 

Výtvarná výchova 1 1 1   3 

Výchova umením    0,5 0,5 1 

Výchova umením    0,5 0,5 1 

 Povinné hodiny: 7 

 Voliteľné hodiny: 1 

Zdravie a pohyb 
Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Povinné hodiny: 10 

Povinné hodiny spolu: 115 

Voliteľné hodiny spolu: 22,5 

Počet hodín spolu: 137,5 

 

15 Štruktúra tried 
Počet beţných tried:          14 

1.- 4. ročník:          4 

 5.- 9. ročník              9 

Počet ţiakov:       221 

Počet individuálne integrovaných ţiakov:     13 

Počet tried nultého ročníka:         0 

Počet špeciálnych tried:         0 

16 Zamestnanci 

16.1 Pracovný pomer 

Trvalý pracovný pomer: 

Celkový počet zamestnancov:  36/34,4 (prepočítaný stav) 
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Počet pedagogických zamestnancov:  23/ 22,03 (prepočítaný stav) 

Počet nepedagogických zamestnancov: 11/11 (prepočítaný stav) 

Zníţený úväzok:       

Počet pedagogických zamestnancov:    2/ 0,37 ( prepočítaný stav) 

Počet nepedagogických zamestnancov:   0/ 0 (prepočítaný stav) 

Na dohodu:        

Počet pedagogických zamestnancov:    1 

Počet nepedagogických zamestnancov:   0 

16.2 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet                          nekvalifikovaných                 kvalifikovaných                 spolu 

Učiteľov                            0                                          24                                  24 

Vychovávateľov                    1                                            0                                   1 

Asistentov učiteľa                  0                                            1                                   1 

 

16.3 Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie                              Počet absolventov           Počet študujúcich 

Pedagogický zamestnanec: 

samostatný       4    0 

s 1. atestáciou     15    0 

s 2.atestáciou                                       1    0 

PVPZ        4    0 

Špecializačné vzdelávanie      3    1* 

Kvalifikačné vzdelávanie     0    4   

Postgraduálne štúdium     1    0 

Rozširujúce štúdium      2    0 

Doplňujúce pedagogické štúdium    2    0 

 

*1 pedagogický zamestnanec absolvuje v súčasnom období 2 špecializačné vzdelávania: 

a) Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ 

b) Výchovný poradca 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie pedagogických zamestnancov: 

ÚSO vzdelanie      1    0 

VŠ  I. stupňa – pedagogické     0    0 

VŠ II. stupňa – pedagogické   16    0 

VŠ I. stupňa – nepedagogické    1    0 

VŠ II. stupňa – nepedagogické    2    0  

VŠ II. stupňa – učitelia NV     2    0 

 

17 Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
Kaţdý rok sa ţiaci ZŠ s MŠ Stakčín zapájajú do mnohých súťaţí a olympiád 

spoločenskovedných i prírodovedných predmetov. V školskom roku 2010/2011 sa ţiaci 

zapojili do týchto súťaţí: Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Geografická olympiáda, 

Biologická olympiáda, Botanikiáda, Chemická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Detský čin 

roka, Olympiáda v ruskom jazyku, Biblická súťaţ a Biblická olympiáda, Vesmír očami detí, 

okresná súťaţ Hliadok mladých zdravotníkov SČK, Literárne talenty v slovenskom jazyku 
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a rusínskom jazyku, Gerbócova literárna Snina a do celoslovenskej literárnej súťaţe Literárny 

Keţmarok 2011.  

Matematika 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 

Pytagoriáda  kat. P4 J. Kapraľ 5. miesto – úsp. riešiteľ  

Matematický klokan 2011 

Aj v tomto školskom roku sa 40 ţiakov 2.-9. ročníka zapojilo do medzinárodnej 

matematickej súťaţe Matematický klokan. V tejto medzinárodnej matematickej súťaţi sme 

mali jedného úspešného riešiteľa – Alexa Telehaniča, ţiaka 3. ročníka – 87,8 % úspešnosť. 

Prírodovedné súťaže 

 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 

Biologická olympiáda kat. C M. Didirka 3. miesto  

Biologická olympiáda kat. D 
K. Macejka 3. miesto  

S. Leňková 7. miesto  

Biologická olympiáda kat. E M. Didirka 2. miesto  

Botanikiáda K. Diničová Účasť v regionálnom kole  

Geografická olympiáda 
 

A. Leňko 5. miesto  
K. Diničová 10. miesto  

NP Poloniny v 101 otázkach a 

odpovediach 

A.Mergová 
S. Kuchtaninová 
M. Gezo 

6. miesto 
 

Spoločenskovedné predmety 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 
Olympiáda v ruskom jazyku J. Kacarabčin  5. miesto 

Európa v škole (Literárna časť) M. Gunárová 
N. Červeňáková 

1. miesto 
3. miesto 

 

Európa v škole (Výtvarná časť) A.Mergová 2. miesto  
Literárny Kežmarok 2011 F. Sochanič  Čestné uznanie 

Literárne talenty v slovenskom 

jazyku  

A.Grundzová 

P. Roháčová 

K. Macejka 

Čestné uznanie /poézia/ 
3.miesto /próza/ 
Čestné uznanie /próza/ 

 

Gerbócova literárna Snina  
Kategória A 

P. Roháčová 
M. Pčola 
S. Leňková 
A. Ďuri 
S. Vasková 
S. Nergeš 
A.Grundzová 

1.miesto 
2.miesto 
3.miesto 
Čestné uznanie  
Čestné uznanie  
Čestné uznanie  
Čestné uznanie  

 

Literárne talenty v rusínskom  

jazyku II. kategória  

K. Peľová 
K. Diničová 
N. Červeňaková 

1. miesto /poézia/ 
2. miesto /próza/ 
1. miesto /poézia/ 

 

Literárne talenty v rusínskom  

jazyku III. kategória  

A.Kocová 
E. Grundzová 
V. Kelemanová 
M. Bardzáková 

2.miesto /próza/ 

3.miesto /poézia/ 

2.miesto /poézia/ 

1.miesto /poézia/ 

 

Prednes poézie a prózy 

v rusínskom jazyku – 

Duchnovičov Prešov - poézia  

N. Červeňaková 
 

2. miesto 
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Prednes poézie a prózy 

v rusínskom jazyku – 

Duchnovičov Prešov - próza 

A.Kocová 
K. Peľová 

1. miesto 
2. miesto 

Postup na 

celoslovenské kolo 

Prednes poézie a prózy 

v rusínskom jazyku – 

Duchnovičov Prešov – vlastná 

tvorba 

K. Diničová 2. miesto 

 

S batohom cez Poloniny 

V. Kofira 
K. Mandzáková 

Diplom za najkrajšiu 

literárnu prácu v 1. 

kategórii. 

 

A.Leňko 
Diplom za najkrajšiu 

literárnu prácu v 2. 

kategórii. 

 

HMZ 

L. Príbytná 
D. Rudţiková 
K. Matiková 
P. Badidová 
M. Plevková 

3. miesto 

 

Biblická súťaž 
Protopresbyterké kolo 

M. Voroňaková 
M. Plevková 

1. miesto 
2. miesto 

 

Biblická súťaž 
Arcieparchiálne kolo 

M. Voroňaková  1.miesto 

Biblická súťaž 
Metropolitné kolo 

M. Voroňaková  7.miesto 

Biblia očami detí 
Arcieparchiálne kolo – II. kat. 

M. Voroňáková 
 

  

 

3.miesto 

Biblia očami detí 
Arcieparchiálne kolo – V. kat. 

P. Badidová 
 

  

 

2.miesto 

Východní svätí pre 

súčasnosť 
Arcieparchiálne kolo 

M. Voroňáková  1.miesto 

Východní svätí pre 

súčasnosť 
Arcieparchiálne kolo 

M. Voroňáková  2.miesto 

  

 

Detský čin roka 

Do celoslovenského projektu Detský čin roka 2010 sa zapojili aj ţiaci našej školy. Do 

projektu  v ročníku 2010 sa zapojilo 8057 detí, triednych a školských kolektívov. Príspevok 

Kristíny Teľvákovej, ţiačky VIII. A triedy v kategórii Pomoc rovesníkom bol zaradený do 

zborníka Detský čin roka 2010.  

Športové súťaže 

 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 

Cezpoľný beh - dievčatá 
T. Dubjaková 

L. Príbytná 

I. Mirilovičová 

2. miesto 

 

Cezpoľný beh - chlapci 
P. Badida 

M. Iskajc 

M. Banický 

4. miesto 
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Stolný tenis 
T. Dubjaková 

N. Fedinová 

I. Mirilovičová 

2. miesto  

Futbal - dievčatá  2.miesto  

Vybíjaná – dievčatá /6. a 7. ročník/  3. miesto  

Turnaj v stolnom tenise I.Mirilovičová 2. miesto  

Futbalom proti drogám Starší ţiaci 

Mladší ţiaci 

1.miesto 

3.miesto 

 

Dlhodobá liga v šachu 

M. Badida 

P. Glogovský 

B. Piteľ 

F. Sochanič 

A.Haburajová 

3. miesto 

5. miesto 

5. miesto 

8. miesto 

6. miesto 

 

Výtvarné súťaže 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 

Vesmír očami detí A.Mruzová 
Postup na 

celoslovenské kolo 
 

Tekvicové strašidlá A. Mruzová 3. miesto  

Vianočné variácie v aranžovaní V. Kelemanová 1. miesto  

Veľkonočná ikebana V. Vasková 1. miesto   

Slnečnice 2011 D. Sochnaičová 3. miesto  

Spevácke súťaže 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 

Spevy môjho rodu N. Fedinová 
N. Červeňaková 

Postup na festival 

ľudovej piesne 
 

 

18 Aktivity a prezentácia na verejnosti 
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali vo vydávaní nášho občasníka s názvom 

„Lúčik“. Boli vydané 2 čísla v novom dizajne v náklade 100 kusov v mesiacoch február a jún. 

Redakčná rada prezentovala v školskom časopise zaujímavé príspevky zo ţivota školy - 

výsledky našich ţiakov v predmetových súťaţiach a olympiádach,  vlastnú tvorbu ţiakov, 

ankety na ľubovoľnú tému, rozhovory s pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami, 

aktivity ţiakov a zábavné úlohy na voľný čas.  

Členovia redakčnej rady poukazovali aj na mnohé nedostatky, ako napr. neporiadok 

v triedach po vyučovaní, znečistené okolie školy a porušovanie školského poriadku. 

Časopis bol vydávaný pod vedením Mgr. K. Hudákovej, ktorá bola zodpovedná aj za 

jeho jazykovú stránku, za technickú a výtvarnú stránku bola zodpovedná Mgr. I. Piteľová. 

V redakčnej rade pracovali aj ţiaci našej školy.  

Naše poďakovanie patrí starostovi obce Stakčín, ktorý zabezpečil kopírovanie výtlačkov 

časopisu na obecnom úrade. 

MZ 1.-4. ročníka v rámci Svetového dňa výţivy pripravilo pre ţiakov zaujímavé aktivity 

– besedu s vedúcou školskej jedálne spojenú s výstavkou ovocia a zeleniny a ochutnávkou 

zdravých zeleninových nátierok.  

Milou tradíciou školy v posledný decembrový deň pred vianočnými prázdninami je 

Vianočný koncert, ktorý sa nesie v duchu najkrajších sviatkov v roku. O scenár a réţiu 

programu sa postarali vyučujúci náboţenskej výchovy v spolupráci s triednymi učiteľmi. Na 
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programe sa podieľali ţiaci prvého a druhého stupňa.  

Kaţdoročne začiatkom mesiaca február pripravujeme a organizujeme slávnostný zápis do 

1. ročníka, ktorý sa nesie v duchu rozprávkového príbehu. Ţiaci sa zapájajú do rôznych aktivít 

pripravených vyučujúcimi I. stupňa. Odmenou pre budúcich prvákov sú vlastnoručne 

vyrobené darčeky. 

Týţdeň boja proti drogám sa niesol v znamení projektu „Zober loptu nie drogy“. 

Koordinátor prevencie drogových závislostí v spolupráci s vyučujúcim telesnej výchovy 

zvolili prevaţne loptové hry. Pre všetkých ţiakov školy pripravili zaujímavé športové 

popoludnia s cieľom vyplniť voľný čas detí športom, usmerňovať ich potrebu kontaktu s 

rovesníkmi za účelom súťaţenia a radosti z víťazstva, získať vzťah k vzájomnej úcte a 

tolerancii oboch pohlaví, naučiť ich kolegialite a solidarite. Organizátormi bol zdôrazňovaný 

a prezentovaný jasný cieľ športového podujatia – vyhrať, ale nie za kaţdú cenu. 

Prvýkrát sme v tomto školskom roku zorganizovali nultý ročník futbalového turnaja 

„Futbalom proti drogám“, ktorého sa zúčastnili ţiaci zo základných škôl z Uble, Klenovej 

a Uliča. 

Kaţdoročne vyučujúce prírodopisu a biológie organizujú exkurzie na úpravňu vody 

v našej obci pri príleţitosti Svetového dňa vody v mesiaci marec. Okrem iného so ţiakmi 

realizujú zaujímavé environmentálne didaktické aktivity a hry o vode. Jednou z aktivít bolo 

zverejnenie článku o význame vody v školskom časopise Lúčik. 

Pri príleţitosti Svetového dňa Zeme vyzvalo Ministerstvo ţivotného prostredia SR triedy 

základných a stredných  škôl na Slovensku k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistime 

si Slovensko“. Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojili aj ţiaci 5. – 9. ročníka našej základnej 

školy po veľkonočných prázdninách v stredu 27. apríla 2011. Piataci a šiestaci v rámci tejto 

akcie čistili priestory v objekte základnej školy. Ţiaci 7. ročníka sa zapojili do čistenia okolia 

materskej školy. Najťaţšie to mali naši ôsmaci a deviataci, ktorí so svojimi učiteľmi čistili 

brehy Cirochy, zbierali odpad a odstraňovali čierne skládky pri brehoch Cirochy. Ţiaci 

zbierali fľaše, handry, ale aj stoličky, hrnce, pouţité plienky, trus v taškách... Počas tejto akcie 

vyzbierali ţiaci základnej školy 5 kontajnerov odpadu. 

 

 

  

19 Zapojenie do projektov 
 ZŠ s MŠ Stakčín spracovala v školskom roku 2010/2011 projekt Nebudeme sa predsa 

učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom.  

Strategický cieľ projektu sa priamo viaţe na rámcovú aktivitu 1.1.1 výzvy: Podpora 

reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ a jej oprávnenú 

aktivitu  3. v rámci predmetnej výzvy – aplikácia nových foriem a metód vzdelávania vo 

vyučovacom procese, inovácia učebných textov a materiálov, didaktických prostriedkov, 

príručiek a pedagogickej dokumentácie smerom k rozvoju a overovaniu kľúčových 

kompetencií. 

Docielime to hlavne výberom takých postupov, ktoré rozvíjajú tvorivosť, kritické 

myslenie a podporujú tímovú prácu. V rámci realizácie aktivít sa zameriame na úlohy 

problémového charakteru, úlohy umoţňujúce skupinové projektové riešenie, úlohy riešené 

zberom, spracovaním a vyhodnocovaním údajov modernými prostriedkami IKT. 

Ţiaci tak budú lepšie pripravení jednak na stále sa vyvíjajúci a sofistikovanejší trh 

práce ako aj na svoje nadväzujúce vzdelávanie v systéme stredoškolského vzdelávania. 

Projekt svojou realizáciou prispeje k rozvoju zručností ţiakov, ktoré sú potrebné pre ich 

osobný rast a rozvoj, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a zamestnanosť. 

Projekt taktieţ nadväzuje na rámcovú aktivitu 1.1.3 výzvy: Podpora prípravy 

učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a jej oprávnenú aktivitu 1. 



 
15 

v rámci predmetnej výzvy – projekty zamerané na zvyšovanie digitálnej zručnosti 

s cieľom získania certifikátu/osvedčenia, ako dôleţitá podpora na splnenie strategického 

cieľa. 

 Strategickým cieľom navrhovaného projektu je inovácia učebných materiálov 

a implementácia interaktívnych metód výučby vybraných predmetov s cieľom zvýšenia 

kľúčových kompetencií pedagógov a ţiakov. 

V projekte inovujeme obsah, procesy, formy i metódy vzdelávania ţiakov základnej 

školy. Tvorbou a zavedením inovatívnych metód vzdelávania s vyuţitím informačno-

komunikačných technológií prispejeme ku skvalitneniu výstupov vzdelávania a lepšej 

pripravenosti absolventa pre jeho nadväzujúce vzdelávanie ako aj pre potreby vedomostnej 

spoločnosti, čo v konečnom dôsledku prispeje k zabezpečeniu dlhodobej 

konkurencieschopnosti SR. Meníme tradičnú školu na modernú, vyuţívame medzipredmetové 

vzťahy, rozvíjame globálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre ţiakov tak, aby boli 

nielen dostatočne vzdelaní, ale naučili sa aj kriticky myslieť, analyzovať a vyhodnocovať 

informácie. Takýmto prístupom im umoţníme získať zručnosti, ktoré si vyţadujú nové 

pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou typické pre vedomostnú spoločnosť.  

Všetky tieto aktivity priamo podporujú globálny cieľ Operačného programu 

Vzdelávanie, ktorý je definovaný takto: " Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR 

prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.  

 Špecifické ciele projektu 

1. Modernizovať vyučovací proces netradičnými výchovno-vzdelávacími metódami a 

formami s efektívnym vyuţitím IKT na I. stupni. Inováciou existujúceho Školského 

vzdelávacieho programu ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu umoţníme 

profiláciu školy takým spôsobom, aby obsah vzdelávania zohľadnil regionálne potreby, 

poţiadavky na vzdelanostnú úroveň a kultúrnu gramotnosť obyvateľov. Realizácia 

projektu podporí inováciu didaktických prostriedkov v záujme dosiahnutia kľúčových 

kompetencií. 

2. Uskutočniť implementáciu inovatívnych foriem a metód vzdelávania do vyučovacieho 

procesu na II. stupni. Projekt svojou realizáciou prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa 

opatrenia tým, ţe inováciou obsahu vzdelávania a zavedením inovatívnych metód 

vzdelávania s vyuţitím IKT  bude vzdelávanie viac orientované na praktické zručnosti, 

čím sa skvalitnia výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 

3. Podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Tento špecifický cieľ je 

podporným cieľom prvých dvoch. Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania vo 

vyučovacom procese nebude moţná bez prípravy a vzdelávania zamestnancov. Ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov   prispeje k  získaniu znalostí, skúseností a 

nových kompetencií potrebných pre prácu s obstaranými didaktickými nástrojmi a vytvorí 

priestor na tvorbu príprav a overovanie moderných metód vzdelávania.  

Doposiaľ nevieme, či bola naša ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych 

štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie schválená, nakoľko stále 

prebieha proces schvaľovania. 

Škola je zapojená do týchto projektov: 

Školské mlieko – projekt zameraný na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. 

Školské ovocie – na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z nich. 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách je národný projekt zameraný 

na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní ale najmä na 

prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia. Tohto 

projektu sa zúčastnili dve učiteľky, z ktorých jedna vzdelávanie uţ ukončila. V rámci projektu 

škola zmodernizovala svoje technické vybavenie novými počítačmi, dataprojektorom a 

didaktickou technikou.  
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Projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika 

dopĺňa kvalifikáciu učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa o metodiku v týchto predmetoch. 

Vzdelávania sa zúčastnili dvaja pedagógovia na doplnenie vzdelania v informačno-

komunikačných technológiách na 1. a 2. stupni a vzdelávanie zároveň úspešne ukončili.  

Cudzie jazyky – vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách – národný 

projekt s cieľom doplnenia kvalifikácie učiteľov 1. stupňa o cudzí jazyk. Vzdelávania sa 

zúčastňujú dve učiteľky vyučujúce na I. stupni za účelom získania kvalifikácie pre výučbu 

anglického jazyka na I. stupni.  

20 Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum inšpekčnej kontroly (ZŠ):   13.-14.5.2008  

Druh inšpekcie:               tematická inšpekcia 

Predmet inšpekčnej činnosti: Zistiť stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu 

v základnej škole 

Závery: 

Škola postupuje podľa platného učebného plánu a učebných osnov, s výnimkou francúzskeho 

jazyka. Kvalita vyučovania slovenského jazyka a literatúry a matematiky na I: stupni je dobrá, 

oproti školskému roku 2001/2002 sa o stupeň zlepšila. Na priemernej úrovni sa vyučuje 

prírodoveda a výtvarná výchova. Porovnateľný stav, priemerná úroveň, je na II. stupni 

v slovenskom jazyku, cudzom jazyku a prírodovedných predmetoch. V matematike nastalo 

oproti roku 2001/2002 zlepšenie. Málo vyhovujúce hodnotenie dosiahli ţiaci 9. ročníka 

v testoch z nemeckého jazyka a prírodopisu, výrazne niţšie, ako je priemerné hodnotenie za 

posledné klasifikačné obdobie. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú 100 % 

kvalifikovaní učitelia, vzhľadom na klesajúci počet ţiakov a tried je odbornosť výučby 

priemerná. Na škole pracujú metodické orgány, ktorých činnosť je priemerná. 

Zistilo sa nedodrţanie týchto záväzných školských predpisov: 

- § 5 ods. 2 písmeno b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(učebné osnovy francúzskeho jazyka pre 5. až 9. ročník základnej školy schválené MŠ 

SR dňa 3. apríla 1997 výmerom č. 1640/1997-151 s platnosťou od 1. septembra 1997 

– nedodržané stanovené ciele a obsah učiva vo viacerých tematických okruhoch). 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly (ZŠ):   11.06.2009  

Druh inšpekcie:                 následná inšpekcia 

Predmet inšpekčnej činnosti: Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách 

v základnej škole 

Závery: 

Akceptáciou odporúčania sa zvýšila funkčnosť metodických orgánov, čo má pozitívny dopad 

na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Splnenie uloţeného opatrenia odstránilo nedostatky vo vyučovaní francúzskeho jazyka, 

zvýšila sa kvalita vyučovania cudzích jazykov v škole. 

 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly (MŠ):  10.06.2004        

Druh inšpekcie:                 tematická inšpekcia 
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Predmet školskej inšpekcie: Zistiť úroveň vzdelávacích výsledkov z matematických predstáv 

a rozvoja grafomotorických zručností 5-6 ročných detí v materských školách.  

Závery: 

Úspešnosť v matematických predstavách:   85,48 %, veľmi dobrá úroveň 

Úspešnosť v oblasti grafomotorických zručností: 71,43 % priemerná úroveň 

Celková úspešnosť 5-6 ročných detí:  79,86 %, dobrá úroveň 

21 Materiálno-technické podmienky školy 
ZŠ v Stakčíne bola uvedená do prevádzky v roku 1959. Komplex sa skladá z budovy 

základnej školy s telocvičňou a prístavby ŠJ.  

Základná škola 
Od 1. júla 2009 prebiehala celková rekonštrukcia budovy základnej školy. 

 Rekonštrukcia budovy základnej školy bola ukončená v apríli 2010. Na budove základnej 

školy boli počas celkovej rekonštrukcie odstránené mnohé nedostatky. V rámci rekonštrukcie 

boli uskutočnené tieto práce: 

- zateplenie budovy základnej školy, 

- výmena strešnej krytiny, 

- výmena okien a dverí,  

- rekonštrukcia podláh v celej budove, 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení, 

- vybudovanie WC pre imobilných, 

- vybudovanie mobilného zariadenia v schodisku 1 NP, 

- výmena radiátorov, 

- výmena elektroinštalácie a svietidiel, 

- výmena vodoinštalácie, 

- vybavenie kuchynky pre odborný výcvik nábytkom, 

- zriadenie druhej počítačovej učebne 

Okrem nedostatkov, ktoré boli odstránené v čase rekonštrukcie sme zabezpečili: 

- výmenu školského nábytku v odbornej učebni P – Ch, 

- výmenu školského nábytku v ŠKD 

Okrem nedostatkov, ktoré boli odstránené v čase rekonštrukcie je nevyhnutné 

zabezpečiť: 

- vybavenie učební (tried) novým školským nábytkom, 

- výmenu školského nábytku v odbornej učebni  M-F,   

Telocvičňa 

Na budove telocvične sú nutné tieto opravy: 

- zateplenie stavby, 

- výmena okien, 

- izolácia budovy proti vlhkosti. 

Školská jedáleň 

Na budove školskej jedálne sú nutné tieto opravy: 

- zateplenie stavby, 

- výmena strešnej krytiny, 

- výmena okien, 

- izolácia priestorov chodby v školskej jedálni proti vlhkosti, 

- výmena podlahovej krytiny (na 2. NP), 

- vybavenie jedálne nábytkom (stoly a stoličky) pre 150 ľudí. 
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Školský dvor a ihrisko 

Na ploche školského dvora je nevyhnutná: 

- úprava futbalového ihriska; 

- oprava doskočiska; 

- úprava antukovej  beţeckej dráhy. 

V rámci finančných moţností a projektov dopĺňame a plánujeme aj v nasledujúcom 

období dopĺňať kabinety a odborné učebne pomôckami, odbornou a metodickou literatúrou. 

V uplynulom školskom roku sme zakúpili nový školský nábytok do odbornej učebne P- Ch a 

ŠKD. 

Našou dlhodobou úlohou bude naďalej hľadať a získavať alternatívne finančné 

a materiálne zdroje na realizáciu uvedených úloh a ďalších úloh počas školského roka. 

22 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-
vzdelávacej činnosti  

Základná škola 

Rozpočet ZŠ v roku 2010 333 144 € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu:                  326 527 € 

Normatívne beţné výdavky:                                      311 196 € 

Nenormatívne beţné výdavky:                                  15 331 € 
 (doprava ţiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, mimoriadne výsledky) 

Originálne kompetencie:    3 110 € 

Mimo rozpočtové: finančné dary                                        507 € 

Účelovo viazané:                                                                   0 €   

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 210 348 €  

Na poistné: 74 052 € 

Tovary a sluţby: 41 571 € 

Transfery:    3 986 € 

Celkom:                                                                        329 957 € 

 V čerpaní miezd je zahrnuté aj čerpanie finančných prostriedkov na vzdelávacie 

poukazy, ktoré boli vyplatené pedagogickým zamestnancom formou odmeny. 

  Tovary a sluţby: 

631 cestovné náhrady 21 € 

632 energie, voda, komunikácie 13 818 € 

633 materiál 15 314 € 

635 údrţba 3 114 € 

637 sluţby 9 304 € 

Celkom:                                                                           41 571 € 

 V čerpaní poloţky 633 – materiál je zahrnutý nákup DHM do počítačových učební 

a odbornej učebne PRI - CHE. V tejto poloţke je zahrnuté aj čerpanie finančných 

prostriedkov z originálnych kompetencií a mimo rozpočtových prostriedkov. 

 Beţné transfery: 

642 náhrada mzdy 249 € 

 Doprava ţiakov 3 986 € 

Nevyčerpaný zostatok na dopravné vo výške 187 € bol vrátený zriaďovateľovi. 
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Materská škola 

Rozpočet materskej školy v roku 2010 73 175 € 

Normatív prenesených kompetencií                            3 399 € 

Normatív originálnych kompetencií 68 973 € 

Mimo rozpočtové príjmy 803 € 

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 40 500 € 

Na odvody: 14 136 € 

Tovary a sluţby: 18 451 € 

Transfery 88 € 

Tovary a sluţby: 

631      cestovné náhrady                       14 € 

632 energie, voda, komunikácie 9 025 € 

633 materiál 7 143 € 

634 dopravné ţiakov 0 € 

635 údrţba 0 € 

637 sluţby 2 269 € 

 

Beţné transfery: 

642 náhrada mzdy 129 € 

Školský klub detí 

Rozpočet ŠKD v roku 2010                                        20 240 € 

Normatív originálnych kompetencií       20 000 € 

Mimo rozpočtové príjmy                                              240 € 

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 5 759 € 

Na odvody: 1 936 € 

Tovary a sluţby: 11 404 € 

Transfery                                                                       1141 € 

Tovary a sluţby: 

632 energie, voda    9 070 € 

633 materiál                                                           2 142 € 

637 sluţby   192 € 

Beţné transfery: 

Náhrada príjmu                                                             0 € 

Odchodné                                                                        1 141 € 

  

Školská jedáleň 

Rozpočet ŠJ v roku 2010                                       46 397 € 

Normatív originálnych kompetencií   40 000 € 

Mimo rozpočtové príjmy (vlastné príjmy), fin. dary 6 397 € 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy:  19 174 € 

Na odvody:                                                                6 680 € 

Tovary a sluţby: 20 296 € 

Transfery 247 € 
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Tovary a sluţby: 

631      cestovné náhrady          0 €  

632 energie, voda, komunikácie 12 138 € 

633 materiál 5 173 € 

635 údrţba 737 € 

637 sluţby 2 248 € 

Beţné transfery: 

642 náhrada mzdy 247 € 

  

 Okrem týchto finančných prostriedkov boli z ÚPRaSV – pobočka Snina poskytnuté 

finančné prostriedky pre ţiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi v celkovej výške 13 530 

€ (školské potreby a stravovanie).  

                                                 

23 Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 
Vychádzajúc z Koncepcie rozvoja školy do roku 2015 sa nám vo výchovno-

vzdelávacom procese podarilo splniť tieto ciele: 

1. Náleţitú pozornosť sme venovali problematike predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie v súlade s Chartou základných ľudských práv 

a slobôd z roku 1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem 

rasovej diskriminácie. 

2. Podieľali sme sa na realizácii Koncepcie environmentálnej výchovy v školách 

schválenej MŠ SR 28. augusta 1997 pod č. 4251/97-152 a na realizácii záverov, 

odporúčaní II. národnej konferencie Environmentálna výchova a vzdelávanie 

v školách SR konanej 8.- 9. septembra 1998. 

3. Osobitnú pozornosť sme venovali realizácii projektu Národného programu podpory 

zdravia a Svetovej zdravotníckej organizácie Školy podporujúce zdravie. 

4. Dôsledne sme sa podieľali na realizácii úloh Národného programu boja proti 

drogám. 

5. Vo vyučovacom procese sme dôsledne realizovali výchovu k manţelstvu 

a rodičovstvu. 

6. V rámci pedagogických rád a triednických hodín sme naďalej prehlbovali poznatky 

a právne vedomie pedagógov a ţiakov. 

7. Pri vzdelávaní začlenených (individuálne integrovaných) ţiakov sme úzko 

spolupracovali s rodičmi, CPPPaP a CŠPP v Snine. 

8. Osobitnú pozornosť sme venovali deťom zo  znevýhodneného sociálneho prostredia, 

deťom s výchovnými problémami, deťom zdravotne, zmyslovo a mentálne 

postihnutým. 

9. Dôsledne sme plnili záväzné právne normy a predpisy MŠ SR. 

10. Skvalitňovali sme činnosť metodického zdruţenia a predmetových komisií. 

11. Naďalej sme zapájali učiteľov do rôznych foriem vzdelávania. 

Doposiaľ sa nám nepodarilo odstrániť problémy, ktoré narúšajú organizáciu 

vyučovania (krátenie času vyučovacích hodín, krátenie prestávok), nakoľko máme 

dochádzajúcich ţiakov z Jalovej, Stakčínskej Roztoky, Ladomírova, Kolonice a Kalnej 

Roztoky.  

24 Úroveň výchovy a vzdelávania 
Úspechy 

Skúsenosti a finančné prostriedky získavame aj zapájaním školy do rôznych projektov 
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V uplynulom období sme boli úspešní v týchto projektoch:  

 Otvorená škola – oblasť športu 2004, v rámci ktorého sme získali dotáciu z MŠ SR 

vo výške 50 000,- Sk, 

 Enviroprojekt 2006 bol podporený MŠ SR dotáciou vo výške 72 000,- Sk, 

 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007 dotáciou vo výške 100 000,- 

Sk 

 Enviroprojekt 2008 dotáciou vo výške 90 000,- Sk, 

 Enviroprojekt 2009 dotáciou vo výške 2 600 €, 

 Zdravie v školách 2009 dotáciou vo výške 1 296 €. 

 

Výchovu a vzdelávanie deťom na ZŠ s MŠ poskytujú kvalifikovaní pedagogickí 

zamestnanci. V rámci projektu „otvorená škola“ poskytujeme priestory telocvične 

a posilňovne pre školskú mládeţ a verejnosť bezplatne.  

Záujmová činnosť ţiakov sa realizuje v mimovyučovacom čase a je dôleţitou 

súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania ţiakov. Na základe odovzdaných vzdelávacích 

poukazov sú ţiakom poskytované záujmové vzdelávacie aktivity v záujmových útvaroch. 

Záujmové útvary pracujú pod vedením pedagogických zamestnancov školy a pod vedením 

externých vedúcich záujmových útvarov. Našim cieľom je poskytnúť všetkým ţiakom 

rovnakú šancu v prístupe k záujmovému vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám. 

 

25  SWOT analýza školy 
 

 Silné stránky školy 

- kvalifikovanosť učiteľov – takmer 100%, 

- úspešnosť ţiakov v okresných kolách súťaţí a olympiád (1., 2. a 3. miesta), 

- postavenie školy v rámci regiónu, 

- kaţdoročná úspešnosť ţiakov v Testovaní-9 (percentuálna úspešnosť našich ţiakov zo 

SJL sa pohybuje nad celoslovenským priemerom a z MAT na hranici celoslovenského 

priemeru, 

- zapojenie a úspešnosť školy v projektoch Otvorená škola – oblasť športu 2004, 

Enviroprojekt 2006, Enviroprojekt 2008, Enviroprojekt 2009, Zdravie v školách 2009, 

Elektornizácia a revitalizácia školských kniţníc 2007, Elektronizácia a revitalizácia 

zariadení školského stravovania 2008, 

- 2 počítačové učebne, bezplatný internet,  

- posilňovňa 

- viacúčelové ihrisko 

- vynovená budova základnej školy po rozsiahlej rekonštrukcii. 

Slabé stránky školy 

- financovanie školy, 

- slabšie materiálno-technické vybavenie, 

- slabé zapojenie rodičov do ţivota školy, 

- slabá účasť rodičov na rodičovských zdruţeniach, resp. takmer ţiadna účasť rodičov 

ţiakov pochádzajúcich z rómskeho prostredia na rodičovských zdruţeniach, 

- feminizácia školy – 4 učitelia - muţi z 26-členného pedagogického kolektívu 

 

 Šance 

- prispôsobenie práce školy novým potrebám spoločnosti a okoliu, 

- zlepšenie propagácie aktivít školy, 

- zvýšenie účasti rodičov a ţiakov na práci školy, 
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- zapojenie do projektov. 

Rizika ohrozenia: 

- súčasný školský systém (kvantita na úkor kvality), 

- financovanie školstva – slabé odmeňovanie, nízke platy a s tým súvisiaci únik 

mladých učiteľov zo školstva do inej sféry,  

- slabé materiálne vybavenie. 

 

 Nedostatky 

Efektivita činnosti pedagógov a podmienky vyučovania vytvárané pedagógmi na 

hodinách matematiky  a čiastočne aj na hodinách cudzieho jazyka sú dobré, ale motivácia 

a komunikácia vedú k priemerným výsledkom. Vedomosti, zručnosti a schopnosti ţiakov vo 

vzťahu k učebným osnovám a vzdelávaciemu štandardu majú priemernú úroveň (potvrdzujú 

to výsledky školských písomných prác a štvrťročných testov) 

Vychádzajúc z analýzy stavu úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov z matematiky 

a cudzieho jazyka sme prijali nasledovné opatrenia: 

- Sústavne sledovať kvalitu vyučovania z hľadiska činnosti učiteľov s cieľom zvýšenia 

efektivity činností, vedomostí a zručností ţiakov na hodinách matematiky a cudzích 

jazykov, 

- zvýšiť úlohu a kvalitu vyučovania matematiky a cudzích jazykov na škole vyuţívaním 

čo najefektívnejších metód a foriem práce,  

- pravidelne uskutočňovať podrobnú analýzu stavu vyučovania matematiky a cudzích 

jazykov vo všetkých ročníkoch a hľadať spôsoby, ako pomôcť slaboprospievajúcim 

ţiakom, 

- kontrolovať úroveň vedomostí ţiakov z matematiky písaním štvrťročných previerok 

a testov vo všetkých ročníkoch, 

- kontrolovať úroveň vedomostí ţiakov z cudzích jazykov v rámci hospitačnej činnosti 

a vnútroškolskej kontroly,  

- zvýšenú starostlivosť venovať talentovaným ţiakom na škole a zapájať ich do 

matematických súťaţí (Pytagoriáda, MOZ, Matematický klokan) a olympiád 

v cudzích jazykoch, 

- zabezpečovať kvalitnú prípravu ţiakov na Testovanie-9.  

 

26 Vyhodnotenie záujmového vzdelávania  
V školskom roku 2010/2011 na škole pracovalo 17 záujmových útvarov vrátane 

školského klubu detí.  

 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru Počet žiakov 

Turisticko-športový krúžok Mgr. Anna Dubjaková 14 

Hasičský krúžok Mgr.Milan Zubaľ 14 

Slovenčina hrou Mgr. Kamila Hudáková 19 

Športová príprava Mgr. Marián Hudák 10 

Počítačový krúžok Ing. Ján Sochanič 31 

Učíme sa pravopis Nadeţda Šothová 19 

Šikovné pršteky Tatiana Sochaničová 22 

Šikovné ruky Ing. Ľ. Paločková 8 

Usilovné včielky Mgr. Viktória Husťaková 16 

Hravá slovenčina Mgr. Anna Piteľová 24 
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Mladý chemik RNDr. Martina Štofirová 17 

Všestranná príprava Mgr. Jana Morongová 19 

Pohybový krúžok Mgr. Nadeţda Kerekaničová 15 

Poďme na to logicky  Mgr. Mária Lojanová 12 

IKT v slovenčine Mgr. Viera Varchoľaková 21 

Internetový krúžok Ing. Ľubomír Pčola 12 

Futbalový krúžok Jozef Kapraľ 7 

 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov k 30.9.2009    221 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov k 30.9.2009     220 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov od externých ţiakov       0 

Počet ţiakov, ktorí navštevovali záujmové krúţky     220 

Počet ţiakov, ktorí odovzdali vzdelávacie poukazy ŠKD        0 

Počet ţiakov, ktorí nesplnili predpísaný počet hodín          

záujmového vzdelávania            0 

 

27 Spolupráca školy s inými právnickými osobami 
 

V školskom roku 2010/2011 naša škola spolupracovala s týmito právnickými osobami: 

Správa NP Poloniny - Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Správou NP Poloniny, 

Obecným úradom Stakčín a ZŠ s MŠ, SNP 412,  Stakčín (patronát nad miestnym potokom 

Oľchovec) a dlhoročná spolupráca pri realizácii aktivít v rámci Enviroprojektu. 

Obec Stakčínska Roztoka – Dohoda o spolupráci medzi vedúcim partnerom projektu 

„Cezhraničné slovensko-poľské centrum environmentálneho vzdelávania“ a ZŠ s MŠ, SNP 

412, Stakčín v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 

2013. 

Zápasnícky klub Slávia Snina – dohoda na poskytovanie športovej prípravy pohybovo 

nadaným ţiakom. 

Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity - dohoda o spoločnom 

postupe pri riešení projektu v rámci Agentúry na podporu vedy a výskumu. 

Vihorlatské osvetové stredisko Humenné – dohoda o spoločnom postupe pri organizovaní 

regionálnych folklórnych slávností. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné - spolupráca pri organizovaní besied a  

prednášok na vybrané témy. 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Tatiana Kapraľová 

 

V Stakčíne dňa:  30.09.2011 

 

V pedagogickej rade prerokovaná dňa:  4.10.2011 

 


