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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: Monika Bilíková 

Ostatní zamestnanci: Mária Riskalčíková 

Zástupcovia rodičov:           Vladimír Mruz 

    Edita Zubíčeková 

    Andrea Ďuriová 

    Mgr. Lucia Kresilová 

Zástupcovia zriaďovateľa: Sergej Cilip 

    Ing. Ján Sochanič 

    PaedDr. Slávka Kerekaničová 

    Miroslav Bober 

4 Poradné orgány školy 

4.1 Poradné orgány riaditeľa školy 

 V súlade s § 4 Vyhlášky MŠ SR o základnej škole 320/2008 Z. z. v znení neskorších 

predpisov 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 združenia a predmetové komisie.  

Pedagogická rada školy - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa 

školy, k ŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, komisionálnym a 

opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky, k vnútornému poriadku 

školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania, k variantu učebného plánu, spôsobu 

hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. Jej náplň je 

vymedzená v Rokovacom poriadku školy, v Štatúte školy a v Organizačnom poriadku školy. 

mailto:skola@zsstakcin.edu.sk
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Metodické združenia  a predmetové komisie 

Sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno-

vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a 

tým sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.  

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. K. Hudáková 

Mgr. M. Lojanová 

Mgr. M. Hudák 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. L. Lukáčová 

M. Kerekaničová 

Mgr. A. Kurilová 

PK Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a  

literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

Mgr. K. Hudaková 

Mgr. V. Varchoľaková 

N. Šothová 

Mgr. A. Dubjaková 

Mgr. M. Zubaľ 

Mgr. L. Lukáčová 

PK Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

Informatická výchova 
Mgr. M. Lojanová 

Ing. Ján Sochanič 

Mgr. Lenka Holotová 

Mgr. V. Varchoľaková 

Mgr. I. Piteľová 

PK Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Prírodopis 

Environmentálna výchova 

Ing. Ján Sochanič 
Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. Agáta Kurilová 

 

PK Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska výchova 

Regionálna výchova 

N. Šothová 
Mgr. T. Kapraľová 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. M. Zubaľ 

PK Umenie 

a kultúra, Človek 

a hodnoty, Zdravie 

a pohyb, Človek 

a svet práce 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Etická výchova 

Náboženská výchova 

Telesná a športová 

výchova 

Technická výchova 

Svet práce 

Technika 

Mgr. A. Dubjaková 

Mgr. M. Hudák 

Mgr. M. Zubaľ 

Mgr. I. Piteľová 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. J. Gliganič 

Mgr. A. Voroňaková  

Mgr. Peter Labanc 

 

5 Údaje o počte žiakov 
Počet žiakov školy.   223 

V ročníkoch 1.- 4.:     82 

V ročníkoch 5.- 9.:   141 

Počet tried:      13 

Počet detí MŠ:     50   

Počet tried MŠ:       2 
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Podrobnejšie informácie: 

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

Počet tried 1 2 1 1 2 2 1 2 2 14 

Počet žiakov 19 26 21 16 31 33 17 33 27 223 

Z toho ŠVVP   1 2 2 1 2 2 3 13 

Z toho v ŠKD 11 8 2 6      27 

6 Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012:    23/12 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9. 2012:   19/9 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   4/3dievčatá 

7 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

V školskom roku 2012/2013 dokončilo školskú dochádzku na základnej škole 27 žiakov 9. 

ročníka, 2 žiaci 8. ročníka a 2 žiačky 5. ročníka.  1 žiačka ukončila desať rokov povinnej 

školskej dochádzky v 8. ročníku, nezískala vzdelanie poskytované základnou školou 

a nepokračuje vo vzdelávaní na žiadnej strednej škole. Celkovo bolo rozmiestnených 30 

žiakov. Boli prijatí na tieto školy: 

Gymnázium Snina       5 

Cirkevná spojená škola – Gymnázium Snina      1 

Stredná odborná škola Snina       8 

Stredná priemyselná škola Snina      7 

Hotelová akadémia Humenné      2 

Stredná zdravotnícka škola Bratislava         1 

Spojená škola – SOŠ lesnícka      1 

Stredná odborná škola Humenné      1 

Stredná umelecká škola Prešov      1 

Stredná zdravotnícka škola Humenné      1 

SPŠ elektrotechnická Prešov      1 

Odborné učilište internátne      1 
 

 GYM SOŠ SPŠ SUŠ HA SZŠ OUI SPOLU 

Prihlásení 6 10 8 1 2 2 1 30 

Prijatí 6 10 8 1 2 2 1 30 

% úspešnosť 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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1.ročník 1,47       1,47      1,03  1,21  1,30 

2.A 1,42       1,38      1,00  1,31 1,15 1,25 

2.B 2,38       2,08      1,11  1,64 1,61 1,76 
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3.ročník 1,9 1,53      1,78      1,00  1,48 1,38 1,51 

4.ročník 2,02 2      2,15      1,15  1,72 1,93 1,83 

5.A 2,69 2,72    2,09 2,66 2,81 1,06   2,36 1,94 1,44    2,20 

5.B 2,33 2,40    2,23 2,53 2,47 1,23   2,23 1,87 1,37    2,07 

6.A 2,78 2,85   1,74 2,31 2,56 2,9 1,22 2,53 2,43 2,55 1,84 1,69    2,28 

6.B 2,61 2,56   1,72 2,06 2,26 2,67 1,15 2,26 2,3 2 1,64 1,52    2,06 

7.ročník 2,33 2,26   2,27 1,82 2 2,9 1,15 1,94 2,15 2,1 1,44 1,35    1,98 

8.A 2,55 2,55   2,34 1,96 2,7 3,28 1,24 2,76 2,76 2,29 1,49  1,47   2,28 

8.B 3,03 2,98   3,13 3 3 3,57 1,72 2,97 3,13 2,94 2,66  1,75   2,82 

9.A 2,23  1,57 2,83 1,99 2,5 2,22 3,2 1,42 2,3 2,65 2,18 1,84  1,15   2,07 

9.B 2,1  1,77 4 2,3 2,48 2,13 2,6 1,55 2,13 2,48 2,29 1,92  1,16   2,13 

9 Prospech žiakov 
 

Trieda Počet žiakov 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.ročník 19   18 1 0 

2.A 13 10 1 2 0 0 

2.B 13 6 1 6 0 0 

3.ročník 21 12 4 5 0 0 

4. ročník 16 7 3 6 0 0 

1.- 4. 82 35 9   37 1 0 

5.A 16 3 3 10 0 0 

5.B 15 5 4 6 0 0 

6.A 16 3 3 10 0 0 

6.B 17 4 5 8 0 0 

7.ročník 17 7 4 5 1  0 

8.A 17 3 4 10 0 0 

8.B 16 3 1 9 3 0 

9.A 13 3 2 8 0 0 

9.B 14 6 1 7 0 0 

5.-9. 141 37 27 73 4 0 

1.-9. 223 72 36 110 5 0 

10 Správanie žiakov 

Správanie žiakov bolo sledované počas celého školského roka a vyhodnocované priebežne 

na klasifikačných poradách s prijatím konkrétnych opatrení pre nápravu v prípade nežiaduceho 

správania sa žiakov. V súlade s MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy boli 

prijaté nasledovné výchovné opatrenia:  

Pochvala od triedneho učiteľa 15 žiakov 6,73% (1,86 %) 

Pochvala od riaditeľa školy 5 žiaci 2,24% 

Napomenutie od triedneho učiteľa 26 žiakov 11,66% (11,68 %)  

Pokarhanie od triedneho učiteľa 13 žiakov 5,83% (7,47 %)  

Pokarhanie od riaditeľa školy 16 žiakov 7,17% (7,47 %)  

Znížená známka zo správania o jeden stupeň 12 žiakov 5,38% (3,26 %)  

Znížená známka zo správania o dva stupne 2 žiaci 0,9% (3,26 %)  

Znížená známka zo správania o tri stupne 1 žiaci 0,44% (1,39 %)   

*V zátvorke sú uvedené údaje za predchádzajúci školský rok 

Pochvala od triedneho učiteľa bola udelená 20 žiakom za výborný prospech, vzornú 
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dochádzku do školy (0 vymeškaných hodín) a za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach 

a olympiádach. 

Znížené známky zo správania boli udelené za závažné 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 

1.ročník 19 1840 96,84 1840 96,84 0 0,00 

2.A 13 944 72,62 944 72,62 0 0,00 

2.B 13 1329 102,23 1329 102,23 0 0,00 

3.ročník 21 1847 87,95 1822 86,76 25 0,19 

4.ročník 16 1835 114,69 1835 114,69 0 0,00 

1.-4. 82 7795 95,06 7770 94,76 25 0,30 

5.A 16 1787 111,69 1787 111,69 0 0,00 

5.B 15 1722 114,8 1615 107,67 107 7,13 

6.A 16 1550 96,88 1539 96,19 11 0,69 

6.B 17 2319 136,41 2319 136,41 0 0,00 

7.ročnk 17 1744 102,59 1744 102,59 0 0,00 

8.A 17 2252 132,47 2240 131,76 12 0,71 

8.B 16 3045 190,31 2829 176,81 216 13,5 

9.A 13 2437 187,46 2437 187,46 0 0,00 

9.B 14 2551 182,21 2545 181,79 6 0,43 

V.- IX. 141 19 407 137,64 19 055 135,14 352 2,50 

I. - IX. 223 27 202 121,98 26 825 120,29 377 1,69 

12 Výsledky externých meraní 

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

žiakov 9. ročníka ZŠ - Testovania 9 - 2013 zo slovenského jazyka a matematiky. Z celkového 

počtu žiakov 9. ročníka sa testovania zúčastnilo 27 žiakov.  

 

 matematika slovenský 

jazyk 

Počet žiakov testovaných z daného predmetu 27 27 

Priemerný počet bodov školy:                                 10,37 16,07 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy:              51,85 % 64,30 % 

Percentil školy: 25,50 34,62 

Priemerná známka žiakov školy: 2,78 2,15 

Priemerný počet bodov v rámci SR:                       12,01 16,88 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:   60,07% 67,51% 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru: 
- 8,22% - 3,21% 

13 Voliteľné hodiny 
Volitelný obsah vzdelávania je v školskom vzdelávacom programe školy premietnutý do 

voliteľných hodín.  

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 Slovenský jazyk a literatúra 8 6 6 6 26 
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komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 1 2 1 2 6 

Prvý cudzí jazyk   3 3 6 

Hravá angličtina 1 1   2 

Povinné hodiny  32 

Voliteľné hodiny:   8 

Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 0,5 0,5 1 1 3 

Prírodoveda 0,5 0,5 1 1 3 

Vlastiveda  1 1 1 3 

Povinné hodiny: 6 

Voliteľné hodiny:   3 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboženská výchova 1 1 1 1 4 

Povinné hodiny: 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 3 3 14 

Matematika 1 1 2 2 6 

Informatická výchova  1 1 1 3 

Povinné hodiny: 17 

Voliteľné hodiny:   6 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie    1 1 

Povinné hodiny: 1 

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 

Voliteľné hodiny spolu:   20 

Hodiny spolu: 96 

 

1. Cudzí jazyk - pre všetkých žiakov 1.-4. ročníka  je prvý cudzí jazyk anglický jazyk. 

2. Trieda sa delí v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy.  

3. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

4. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.  

5. Predmet hravá angličtina sa vyučuje v prvom a druhom ročníku ako príprava na 

vyučovanie prvého cudzieho jazyka 

6. Pri vyučovaní informatickej výchovy  triedy delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak.  

7. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.  

Voliteľné hodiny je možné využiť na: 

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.  
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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 

Cvičenia zo slovenského 

jazyka a literatúry 

    1 1 

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 1 4 

Povinné hodiny: 42 

Voliteľné hodiny: 8 

Človek a 

príroda 

Fyzika  1 1 2 1 5 

Fyzika   1  1 2 

Chémia  0,5 0,5 1 2 4 

Chémia  0,5 0,5 1  2 

Biológia 1 1 1 1 1 5 

Biológia 1 1 1   3 

Environmentálna výchova 1 1 1 1  4 

Povinné hodiny: 14 

Voliteľné hodiny: 11 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 6 

Dejepis  1 1 1  3 

Geografia 1 1 1 1 1 5 

Občianska náuka 0,5 1 1 0,5 1 4 

Regionálna výchova 1     1 

Povinné hodiny: 15 

Voliteľné hodiny: 4 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboženská 

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 1 3 

Matematické cvičenia     1 1 

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: 7 

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 
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Zdravie a pohyb 
Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Povinné hodiny: 10 

Povinné hodiny spolu: 115 

Voliteľné hodiny spolu: 31 

Počet hodín spolu: 146 

Poznámky: 

1. Cudzí jazyk - pre žiakov 5.-9. ročníka je prvý cudzí jazyk anglický jazyk, druhý cudzí 

jazyk – ruský jazyk 

2. Trieda sa delí v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy.  

3. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.  

4. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 

5. Predmety etická výchova a náboženská výchova v 8. a 9. ročníku sa vyučujú v celkoch 

každý druhý týždeň. 

6. Predmety svet práce a technika v 7. a 8. ročníku sa vyučujú v celkoch každý druhý 

týždeň. 

7. Predmet občianska náuka v 5.  a 8. ročníku sa vyučuje v celkoch každý druhý týždeň.  

8. Pri vyučovaní informatickej výchovy  triedy delíme na skupiny tak, aby pri jednom 

počítači sedel jeden žiak.  

9. Voliteľné hodiny environmentálna výchova v 5.-8. ročníku, regionálna výchova v 5. 

ročníku, cvičenia zo slovenského jazyka a matematické cvičenia v 9. ročníku 

a posilnené hodiny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach dotvárajú školský vzdelávací 

program.  

Voliteľné hodiny sú využité na : 

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

do štátneho vzdelávacieho programu.  

d) vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolila a sama pripravila ich obsah, 

vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy 

V zmysle profilácie školy zaradila škola do školského vzdelávacieho programu voliteľné 

predmety nasledovne: 

Ročník Predmet 

1. ročník Hravá angličtina 

2. ročník Hravá angličtina 

5. ročník 
Environmentálna výchova 

Regionálna výchova 

6. ročník Environmentálna výchova 

7. ročník Environmentálna výchova 

8. ročník Environmentálna výchova 

9. ročník 
Matematické cvičenia 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Hravá angličtina 

Učebný predmet Hravá angličtina je prípravou na vyučovanie prvého cudzieho jazyka na 1. 

stupni. Vyučovanie tohto predmetu je zamerané najmä na nácvik správnej výslovnosti, 

budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných kompetencií. Skorý začiatok vyučovania 
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anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Otvára žiakom 

nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa voči iným 

kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód. 

 

Environmentálna výchova 

Učebný predmet Environmentálna výchova umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických procesov, 

ktorými sa riadi život na Zemi, geomorfologických a klimatických podmienok  

ovplyvňujúcich činnosť ľudí a ďalších živých organizmov. 

Pre realizáciu cieľov a obsahu environmentálnej výchovy využívame formu zážitkového 

učenia, ktoré je svojím skúsenostným a emocionálnym charakterom žiakom najbližšie. Škola 

už niekoľko rokov spolupracuje so Správou NP a je tu aj možnosť zapájania sa do rôznych 

projektov.  

 

Regionálna výchova 

Predmet Regionálna výchova je doplnením predmetov geografia, dejepis, literatúra, výtvarná 

výchova a hudobná výchova.  V rámci regionálnej výchovy žiaci získajú vedomosti o 

minulosti a súčasnosti svojho regiónu, svojej obce s cieľom vytvárania pocitu hrdosti na svoje 

dejiny, ľudovú kultúru, prírodné krásy. Zároveň vytvára priestor nielen na spoznávanie, ale aj 

ochraňovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Hlavné tematické časti predmetu: 

1. Historické pamätihodnosti môjho regiónu 

2. Vstup histórie do života žiaka 

3. Krása ľudového umenia 

4. Prírodné bohatstvo regiónu 

5. Kultúrna inakosť v mojom regióne 

Cieľom predmetu je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické 

pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe 

samému.  

 

Matematické cvičenia 

Náplň vyučovacieho predmetu Matematické cvičenia má  prispievať k posilneniu hodín 

venovaných príprave žiakov na celoslovenské testovanie. Žiaci získajú zručnosti na 

uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte 

doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Žiak by mal byť schopný 

myslieť matematicky, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. 

Výber obsahu a cieľov predmetu  nadväzuje na povinné učivo matematiky. Náplň 

jednotlivých častí predmetu je logicky prepojená tak, aby cvičenia nepredbiehali, ale dopĺňali 

prebrané učivo. 

Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

Predmet cvičenia zo slovenského jazyka  a literatúry nadväzuje na výchovné a vzdelávacie  

ciele slovenského jazyka a literatúry. Cieľom cvičení je upevňovať, prehlbovať 

a systematizovať vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov tak, aby sa dosiahol čo najvyšší 

stupeň aplikačnej pohotovosti a jazykovej kultúry ich písomného a ústneho vyjadrovania. 

Cvičenia zo slovenského jazyka v 9. ročníku plnia dôsledne túto úlohu, ich  význam však je 

znásobený potrebou dobrej prípravy žiakov 9. ročníka na CCT (monitor). Na týchto 

vyučovacích hodinách  majú žiaci možnosť doplniť a prehĺbiť si vedomosti a overiť ich 

kvalitu v testoch na to pripravených. 
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14 Štruktúra tried 
Počet bežných tried:          14                                                                    

1.- 4. ročník:          5 

 5.- 9. ročník              9 

Počet žiakov:       223 

Počet individuálne integrovaných žiakov:     13 

Počet tried nultého ročníka:         0 

Počet špeciálnych tried:         0 

15 Zamestnanci 

15.1 Pracovný pomer 

Trvalý pracovný pomer: 

Celkový počet zamestnancov:  37/34,45 (prepočítaný stav) 

Počet pedagogických zamestnancov:  25/ 23,05 (prepočítaný stav) 

Počet nepedagogických zamestnancov: 11/11 (prepočítaný stav) 

Znížený úväzok:       

Počet pedagogických zamestnancov:    6/ 2,88 ( prepočítaný stav) 

Počet nepedagogických zamestnancov:   0/ 0 (prepočítaný stav) 

Na dohodu:        

Počet pedagogických zamestnancov:    0 

Počet nepedagogických zamestnancov:   0 

15.2 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet                          nekvalifikovaných                 kvalifikovaných                 spolu 

Učiteľov                            0                                          23                                  23 

Vychovávateľov                    1                                           0                                    1 

Asistentov učiteľa                 0                                           1                                    1 

 

15.3 Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie                              Počet absolventov           Počet študujúcich 

Pedagogický zamestnanec: 

samostatný       4 (ZŠ)+4 (MŠ)  0 

s 1. atestáciou     17    0 

s 2.atestáciou                                     1    0 

PVPZ        3    0 

Špecializačné štúdium      6    0 

Aktualizačné štúdium      2    0 

Kvalifikačné vzdelávanie     3    1   

Postgraduálne štúdium     1    0 

Rozširujúce štúdium      3    0 

Doplňujúce pedagogické štúdium    2    0 

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie pedagogických zamestnancov: 

ÚSO vzdelanie      1    0 

VŠ  I. stupňa – pedagogické     0    0 
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VŠ II. stupňa – pedagogické   17    0 

VŠ I. stupňa – nepedagogické    1    0 

VŠ II. stupňa – nepedagogické    1    0  

VŠ II. stupňa – učitelia NV     3    0 

 

16 Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Matematika 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Krajské kolo 

Pytagoriáda  kat. P3 Kristína 

Mandzáková 

4.-5. miesto (úspešný 

riešiteľ) 
 

Pytagoriáda  kat. P4 Natália 

Harvanová 

1.-2. miesto (úspešný 

riešiteľ) 

 

Matematický klokan 2013 

Aj v tomto školskom roku sa 34 žiakov 1.-9. ročníka zapojilo do medzinárodnej 

matematickej súťaže Matematický klokan. V tejto medzinárodnej matematickej súťaži sme 

mali piatich úspešných riešiteľov, z toho jedného školského šampióna so 100% úspešnosťou – 

Martina Kapraľa, žiaka 2. B triedy. Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Anastázia Tkačuková, 

žiačka 2.B triedy (80% úspešnosť), Kristína Mandzáková, žiačka 3. ročníka (85,6% 

úspešnosť), Branislav Piteľ a Jakub Kacarabčin, žiaci 9.B triedy (obaja 58,3% úspešnosť). 

Prírodovedné súťaže 

 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo 

Biologická 

olympiáda kat. C 

K. Macejka 8.B 2. miesto 
10. miesto 

(úspešný riešiteľ) 

A. Kofirová 8.B 4. miesto  

S. Leňková 8.A 3. miesto  

N. Biľanská 8.A 7. miesto  

Biologická 

olympiáda kat. D 

M. Morong 6.B 1. miesto  
Z. Smoľaková 6.B 4. miesto  
K. Diničová 7. ročník 3. miesto  

Botanikiáda 2012 
M. Pčola 5.B Účasť v regionálnom kole  

L. Glogovská 5.B Účasť v regionálnom kole  
Geografická 

olympiáda 
M. Morong 6.B 7. miesto (úspešný riešiteľ)  

Chemická olympiáda 

kat. Dz 

M. Kapraľová 9.A 9. miesto (úspešný riešiteľ)  
A. Mruzová 9.A 14 .miesto (úspešný riešiteľ)  

NP Poloniny v 101 

otázkach a 

odpovediach 

L. Zubíčeková 

L. Kočanová 

V. Kofira 

5.B 

5.B 

5.B 
1. miesto 

 

HMZ 

D. Rudžiková 

K. Matiková 

P. Badidová 

K. Sochaničová 

K. Diničová 

9.B 

9.B 

9.B 

7. ročník 

7. ročník 

3. miesto 

 

Spoločenskovedné predmety 

Názov súťaže Mená žiakov  Okresné kolo Krajské kolo 
Olympiáda v ruskom 

jazyku 
J. Kacarabčin 9.B 4. miesto 

2. miesto 

Olympiáda K. Diničová 7. ročník 5. miesto  
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v anglickom jazyku K. Macejka 8.B 9. miesto  

Európa v škole 

(Literárna časť) 
J. Štofira 4. ročník 2. miesto  

Európa v škole 

(Výtvarná časť) 
Bez umiestnenia 

 
  

Literárny Kežmarok 

2011 
 

 
  

Literárne talenty 

v slovenskom jazyku  
V. Kotusová 

L. Glogovská 

2.A 

5.B 
Čestné uznanie 

 

Gerbócova literárna 

Snina  
Kategória A 

B. Lukacková 

K. Diničová 

K. Fedurcová 

M. Bardzáková 

L. Kočanová 

6.A 

7. ročník 

6.B 

9. ročník 

5.A 

1. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Literárne talenty 

v rusínskom  jazyku  

V. Kofirová 

K. Peľová 

N. Červeňaková 

K. Diničová 

5.B 

8.A 

8.A 

7. ročník 

1. miesto 

1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

 

Prednes poézie 

a prózy 

v ukrajinskom  jazyku 

– Duchnovičov  

Pamätník  

N. Jacjuk 

V. Tkačuková 

 

3. ročník 

4. ročník 

1. miesto 

1. miesto 

 

Účasť na festivale 

drámy a umeleckého 

slova v Prešove 

1. miesto 

Biblická súťaž 
Protopresbyterké 

kolo 

D. Rudžiková 

P. Badidová 

K. Matiková 

9.B 

9.B 

9.B 

4. miesto 

 
 

Biblická súťaž 
Arcieparchiálne kolo 

J. Špitaliková 2.A 2. miesto 2.miesto 

Východní svätí 
J. Špitaliková 

A. V. Voroňaková 

2.A 

7. ročník 

1.miesto 

3. miesto 

3.miesto 

2. miesto 

  

Detský čin roka 

Do celoslovenského projektu Detský čin roka 2011 sa zapojili aj žiaci našej školy. Ani 

jedna práca našich žiakov nezískala nomináciu na Ocenenie Detský čin roka 2012. 

Športové súťaže 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo 

Florbal Orion Cup 
  

3. miesto 
 

Zápasenie (ČR - Ostrava) M. Mikuláško 4. ročník 1. miesto 
 

Zápasenie (medzinárodný 

turnaj Košice) 

M. Michalčin 

J. Timko 

B. Sentivan 

Ľ. Turbák 

2.A 

5.B 

5.A 

5.A 

2. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

4. miesto 

 

Dlhodobá liga v šachu 

B. Piteľ 

A. Telehanič 

L. Glogovská 

M. Badida 

9.B 

5.B 

5.B 

8.A 

2. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

 

Súťaž v šachu o Pohár 

Matice slovenskej L. Glogovská 5.B 2. miesto 
 

Okresné semifinále v šachu 

(Svidník) L. Glogovská 5.B 6. miesto 
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Memoriál Juraja 

Mochorovčáka 
L. Glogovská 

A. Telehanič 

5.B 

5.B 

2. miesto 

4. miesto 

 

Výtvarné súťaže 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo 

Vesmír očami detí 

L. Pčolová 

M. Jirušková 

K. Sochaničová 

J. Grundzová 

M. Pavlišaková 

3. ročník 

3. ročník 

7. ročník 

7. ročník 

9.A 

Postup na 

celoslovenské kolo 

M. Pavlišaková 

- ocenená 

práca na 

celoslovenskom 

kole 

Vianočná ikebana M. Kapraľová 

A. Mruzová 
9.A 

9.A 

2. miesto  

Tekvicové pele-mele K. Diničová 

S. Kuchtaninová 

V. Vasková 

A. Mruzová 

M. Kapraľová 

A. Mergová 

A.V. Voroňaková 

7. ročník 

7. ročník 

9.A 

9.A 

9.A 

7. ročník 

7. ročník 

1. miesto 

1. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

 

Spevácke súťaže 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo 
Regionálna súťaž 

ľudových spevákov a 

skupín - Spevy môjho 

rodu 

A. Ďuri 

S. Kuchtaninová 

 

5.A 

7. ročník 

Postup na festival 

ľudovej piesne 

 

Makovická Struna 2013 A. Ďuri 5.A 2. miesto  

 

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

Lúčik. Boli vydané 2 čísla v náklade 80 kusov v mesiacoch december 2012 a jún 2013. 

Redakčná rada prezentovala v školskom časopise zaujímavé príspevky zo života školy.  

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 žiaci našej školy.  

Naše poďakovanie patrí starostovi obce Stakčín, ktorý zabezpečil kopírovanie výtlačkov 

časopisu na obecnom úrade. 

V mesiaci september sa žiaci zapojili do projektu s názvom Na bicykli za históriou 

Vihorlatu podporený Karpatskou nadáciou. V obci Stakčín je projekt zameraný na úpravu 

cyklotrasy po trase bývalej lesnej úzkokoľajky z obce na lokalitu Šponáreň vo Vihorlatských 

vrchoch. Jeho súčasťou bola obnova technických diel tejto úzkokoľajky - Barankovho mosta 

z roku 1913 za Rovenkami a kamenného priepustu z roku 1917 na Šponárni. Organizátorom 

tejto akcie bol Ing. Miroslav Buraľ, pracovník NP Poloniny. Počas turistickej vychádzky sa 

žiaci oboznámili aj s históriou lesnej úzkokoľajky.  

27. septembra 2012 sa v Steel Aréne v Košiciach uskutočnil 4. ročník Česko-slovenskej 

charitatívnej akcie Integrácia 2012. Vďaka finančnej podpore zo strany OÚ v Stakčíne 

a finančnému príspevku z rodičovského fondu sa na tomto koncerte zúčastnilo aj 84 žiakov a 

6 pedagogických zamestnancov z 5.- 9. ročníka našej školy. Okolo 9000 žiakov zo 

základných, špeciálnych základných a stredných škôl, z odborných učilíšť a detských 

domovov tlieskali takým umelcom, ako je skupina Elán, No Name, Katka Knechtová, Ivana 

Bagová, Ego  a svetová legenda Alexandra Stan. Moderátormi koncertu boli Katka Brychtová 
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a Martin Dejdar. Intergráciu 2012 prišiel podporiť a pozdraviť aj minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. 

Každoročne si v rámci aktivít predmetovej komisie Človek a hodnoty, Umenie a kultúra, 

Človek a svet práce, Zdravie a pohyb pripomínajú žiaci Október – mesiac úcty k starším. 

V prvý októbrový deň navštívili najstarších občanov našej obce: Andreja Teľváka (1917), 

Jána Bilíka (1919), Eliáša Turíka (1919), Máriu Roškovú (1921) a Jána Kolcuna (1921). 

Jeseň je čarovné obdobie dozrievajúcich plodov. Najmä tekvice nás očaria svojimi 

impozantnými rozmermi, všakovakými tvarmi či farbami. Táto krásne farebná zelenina 

rôznych tvarov dáva množstvo inšpirácií. V októbri 2012 PK Umenie a kultúra, Človek a 

hodnoty, Zdravie a pohyb, Človek a svet práce zorganizovala súťaž pod názvom Tekvicové 

všeličo. 

MZ 1.- 4. ročníka zorganizovalo pre žiakov zaujímavé aktivity v rámci Medzinárodného 

dňa školských knižníc, Medzinárodného dňa starších ľudí, Európskeho týždňa boja proti 

drogám, Svetového dňa výživy, Svetového dňa mlieka a Svetového dňa životného prostredia.  

Žiaci prvého stupňa sa zapojili tiež do aktivít ako Šarkaniáda, Jesenné variácie, Listy 

ožívajú, Súťaž o najväčšie jabĺčko, Súťaž v konzumácii jabĺk, Veľkí čítajú malým a Povesti 

o hradoch.  

Dňa 25.10.2012 z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci prvého stupňa 

navštívili obecnú knižnicu v Stakčíne. Cieľom stretnutia bolo zábavnými metódami 

a formami práce podporiť u žiakov kladný a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu a poznávaniu 

nového. Žiaci súťažili v čítaní textov podľa vlastného výberu, hádali repliky rozprávok, 

skladali dvojice rozprávkových postáv  a predstavili sa tiež vlastnou tvorbou na témy: Prečo 

mám rád svojich starých rodičov, Škola mojich snov a Básne o jeseni.  

V decembri sa v školskom klube detí uskutočnilo prvýkrát popoludnie pod názvom 

Stridžie dni, ktorým si žiaci pripomenuli zimné ľudové tradície.  

Dňa 7. 12. 2012 sme zorganizovali súťaž o Najkrajšiu vianočnú ozdobu. Vianoce bez 

vianočného stromčeka by vari ani neboli Vianocami. Vianočné ozdoby žiaci pripravovali z 

papiera a z prírodného materiálu.  Súťažilo 14 dievčat z 5. až 8. ročníka. Z papiera, drôtikov, 

nití a šušiek v rukách šikovných dievčat vznikli nádherní anjeli, žiarivé vianočné gule, 

trblietavé hviezdy a hviezdičky.  

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 réžiu 

programu sa postarali vyučujúci náboženskej výchovy v spolupráci s triednymi učiteľmi. Na 

programe sa podieľali žiaci prvého a druhého stupňa.  

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

Koordinátor prevencie drogových závislostí v spolupráci s vyučujúcim telesnej výchovy 

zvolili prevažne loptové hry. Pre všetkých žiakov školy pripravili zaujímavé športové 

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

rovesníkmi za účelom súťaženia 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 každú cenu. 

PK Človek a spoločnosť vyhlásila dejepisnú súťaž pod názvom Čo nám chýba v našej 

obci. Úlohou žiakov bolo vytvoriť projekt, ktorým by vyjadrili svoje predstavy o tom, čo im 

chýba v obci.  Starosta obce p. J. Kerekanič spomedzi súťažných projektov vybral projekt 

žiakov 5.B triedy. 

Marec – mesiac knihy sme si pripomenuli návštevou Vihorlatskej knižnice v Humennom 

a súťažou Daruj knihu do školskej knižnice. Žiaci zozbierali a priniesli do knižnice spolu 

393 kníh. 

Dňa 20.3.2013 členovia PK Človek a hodnoty pripravili pre žiakov obľúbenú súťaž v 

zdobení veľkonočných kraslíc pod názvom  Veľkonočné všeličo. Oslava Veľkej noci dnes 

zahŕňa kresťanské i pohanské tradície. Patrí medzi ne maľovanie kraslíc, šibanie dievčat 
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korbáčom, pečenie sladkého barančeka či oblievanie vodou. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov  

6.až 8. ročníka. V úvode sa žiakom prihovorila Mgr. Voroňáková, ktorá porozprávala žiakom 

o tradícii Veľkej noci, o maľovaní  veľkonočných vajíčok, o najväčšom a najdrahšom 

veľkonočnom vajíčku, a hlavne o tom, že veľkonočné vajíčko je symbolom Ježišovho hrobu, 

z ktorého slávnostne vstal z mŕtvych. Súťažiaci vytvorili maľované kraslice, kohútikov, 

sliepočky, kuriatka, včielku Maju, zajačikov aj roztomilé strašidlá.  

Každoročne vyučujúce prírodopisu a biológie organizujú exkurzie na úpravňu vody 

v našej obci pri príležitosti Svetového dňa vody v mesiaci marec.  

Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci navštívili Astronomické observatórium v Kolonici. Ďalšie 

zaujímavé aktivity pre žiakov pripravili pracovníci NP Poloniny. 

Projekt SME v škole bol v tomto školskom roku zameraný na tému Životné prostredie. 

Cieľom projektu bolo prostredníctvom denníka SME sprostredkovať žiakom vedomosti 

zábavnou a   tvorivou formou. Počas šiestich týždňov žiaci 6. ročníka odoberali  v pondelok 

a v stredu noviny SME a k tomu dostali aj pracovné zošity, ktoré využili najmä na hodinách 

environmentálnej výchovy.   

12. apríla 2013 sa žiaci našej školy druhýkrát zapojili do 17. ročníka verejnej finančnej 

zbierky Liga proti rakovine. Pripnutím žltého  narcisu – symbolu zbierky vyjadrili žiaci, 

pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci podporu i spolupatričnosť onkologickým 

pacientom.    

V dňoch 14.–16.06.2013 sa 12 žiakov našej základnej školy, ktorí pracujú 

v astronomickom krúžku spolu so svojím vedúcim Ing. Jánom Sochaničom a dvoma 

zamestnancami astronomického observatória zúčastnili pobytu v družobnom meste 

Lutowiska. Cieľom pobytu boli večerné astronomické pozorovania, ktoré sa vďaka 

výbornému výkladu a prístupu zamestnancov astronomického observatória stali pre našich 

žiakov doslova zážitkom.   Tento pobyt bol uskutočnený v rámci projektu Park hviezdneho 

neba Bieszczady. Hlavným cieľom projektu je rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti 

prírodnej turistiky vrátane vytvorenia informačného centra Parku hviezdneho neba 

„Bieszczady“ v Stuposianoch spojenej s výstavbou infraštruktúry súvisiacej s astronómiou. 

Projekt si kladie za cieľ prispieť k vytvoreniu najväčšieho chráneného územia tmavého neba 

v Európe, ktoré zahŕňa celú medzinárodnú biosférickú rezerváciu „Východné Karpaty“. Pri 

realizácii aktivít projektu sú využité skúsenosti slovenských partnerov, ktorí už podobný Park 

tmavej oblohy Poloniny majú od roku 2010.      

18 Zapojenie do projektov 
 Základná škola začala realizovať v školskom roku 2012/2013 projekt Nebudeme sa 

predsa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom. 

V prvom roku realizácie uvedeného projektu sme napĺňali strategický cieľ projektu - 

inovácia učebných materiálov a implementácia interaktívnych metód výučby vybraných 

predmetov s cieľom zvýšenia kľúčových kompetencií pedagógov a žiakov. V rámci projektu 

sme inovovali existujúci Školský vzdelávací program, ktorý vychádza zo Štátneho 

vzdelávacieho programu s cieľom umožniť profiláciu školy takým spôsobom, aby obsah 

vzdelávania zohľadnil regionálne potreby, požiadavky na vzdelanostnú úroveň a kultúrnu 

gramotnosť obyvateľov. Inovovali sme učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie 

plány z vybraných predmetov v rámci  projektu. Darilo sa nám  napĺňať aj špecifické ciele 

projektu: 

1. Modernizovať vyučovací proces netradičnými výchovno-vzdelávacími metódami a 

formami s efektívnym využitím IKT na I. stupni. Realizácia projektu podporuje 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 prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa 

opatrenia tým, že inováciou obsahu vzdelávania a zavedením inovatívnych metód 
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vzdelávania s využitím 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 nie je možná bez prípravy a vzdelávania zamestnancov. Ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov   prispelo k  získaniu znalostí, skúseností a 

nových kompetencií potrebných pre prácu s obstaranými didaktickými nástrojmi a 

vytvorilo priestor na tvorbu príprav a overovanie moderných metód vzdelávania. 

V rámci projektu boli zakúpené učebné pomôcky (atlasy, slovníky, portréty osobností, 

nástenné tabule na vyučovanie SJL a PDA, digitálne teplomery a digitálne váhy pravidlá 

slovenského pravopisu, vybrané knižné publikácie  na mimočítankové čítanie a odborná 

literatúra na hodiny SJL, HUV, PDA, CHE) a didaktická technika (6 ks interaktívnych 

projektorov Epson a tabule k interaktívnemu systému Softline, 7 ks notebookov, prezentéry, 

laminovací stroj, vizualizéry, 2 ozvučovacie súpravy Powermix, prenosný rádio CD 

prehrávač, bezdrôtový mikrofón). 

Strategický cieľ projektu sa priamo viaže 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 zameriavame na úlohy 

problémového charakteru, úlohy umožňujúce skupinové projektové riešenie, úlohy riešené 

zberom, spracovaním a vyhodnocovaním údajov modernými prostriedkami IKT. 

Žiaci 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 prispieva k rozvoju zručností žiakov, ktoré sú potrebné pre ich 

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

Projekt taktiež nadväzuje na rámcovú aktivitu 1.1.3 výzvy: Podpora prípravy 

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

v rámci predmetnej výzvy – projekty zamerané na zvyšovanie digitálnej zručnosti 

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

cieľa. 

 Strategickým cieľom projektu je inovácia učebných materiálov a implementácia 

interaktívnych metód výučby vybraných predmetov s cieľom zvýšenia kľúčových 

kompetencií pedagógov a žiakov. 

V rámci projektu sme inovovali obsah, procesy, formy i metódy vzdelávania žiakov 

základnej školy. Tvorbou a zavedením inovatívnych metód vzdelávania s využitím 

informačno-komunikačných technológií prispievame 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, využívame medzipredmetové 

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

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

informácie. Takýmto prístupom im umožníme získať zručnosti, ktoré si vyžadujú 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“.  
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Škola bola zapojená aj 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 už ukončila. V rámci projektu 

škola zmodernizovala svoje technické vybavenie novými počítačmi, dataprojektorom a 

didaktickou technikou.  

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 

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

anglického jazyka na I. stupni. Vzdelávanie ukončili v júni 2013. 

19 Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly (ZŠ):   14.03.2012  

Druh inšpekcie:   informatívna  

Predmet inšpekčnej činnosti:  Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. 

ročníkov v základnej škole 

Závery: 

Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov boli 

v základnej škole dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné 

priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram 

zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 

20 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 
Na budove základnej školy boli počas celkovej rekonštrukcie odstránené mnohé 

nedostatky. 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, 
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- izolácia priestorov chodby v školskej jedálni proti vlhkosti, 

- výmena podlahovej krytiny (na 2. NP), 

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

Školský dvor a ihrisko 

Na ploche školského dvora je nevyhnutná: 

- oprava doskočiska, 

- úprava antukovej  bežeckej dráhy. 

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

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

Našou dlhodobou úlohou bude naďalej hľadať a získavať alternatívne finančné a materiálne 

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

21 Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 
činnosti  

Základná škola 

Rozpočet ZŠ v roku 2012 357 185 € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu: 356 994 € 

Normatívne bežné výdavky:                                      338 115 € 

Nenormatívne bežné výdavky:                                  18 658 € 
(doprava žiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, mimoriadne výsledky) 

Originálne kompetencie: 18 € 

Mimo rozpočtové: finančné dary 173 € 

Účelovo viazané:                                                                  0 €   

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 230 813 €  

Na poistné: 80 720 € 

Tovary a služby: 35 923 € 

Transfery:    4 234 € 

Nevyčerpané: 5 495 € 

Celkom:                                                                        357 185 € 

Tovary a služby: 

631 cestovné náhrady 372 € 

632 energie, voda, komunikácie 18 261 € 

633 materiál 8 121 € 

635 údržba 24 € 

637 služby 9 145 € 

Celkom:                                                                         35 920 € 

V čerpaní položky 633 – materiál je zahrnutý nákup DHM – hliníkové nástenky a výpočtová 

technika. V tejto položke je zahrnuté aj čerpanie finančných prostriedkov z originálnych 

kompetencií. 

Bežné transfery: 

642 náhrada mzdy 288 € 

 Odstupné 0 € 

 Doprava žiakov 4 234 € 
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Nevyčerpaný zostatok na energie vo výške 524 € a na dopravné vo výške 241 € bol vrátený 

zriaďovateľovi. 

  

Materská škola 

Rozpočet materskej školy v roku 2012 81 305 € 

Normatív prenesených kompetencií                            3 097 € 

Normatív originálnych kompetencií 77 800 € 

Mimo rozpočtové príjmy 408 € 

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 39 894 € 

Na odvody: 14 485 € 

Tovary a služby: 24 879 € 

Transfery 2047 € 

Tovary a služby: 

631      cestovné náhrady                 0 € 

632 energie, voda, komunikácie 10 247 € 

633 materiál 11 048 € 

635 údržba 35 € 

637 služby 3 549 € 

 

Bežné transfery: 

642 náhrada mzdy 198 € 

 Odchodné 1 849 € 

Školský klub detí 

Rozpočet ŠKD v roku 2012                                        18 212 € 

Normatív originálnych kompetencií       18 000 € 

Mimo rozpočtové príjmy                                              212 € 

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 6 463 € 

Na odvody: 2 275 € 

Tovary a služby: 9 474 € 

Transfery                                                                       0 € 

Tovary a služby: 

632 energie, voda    7 442 € 

633 materiál                                                           1 485 € 

637 služby   547 € 

 

Bežné transfery: 

Náhrada príjmu                                                             0 € 

Odchodné                                                                         0 € 

  

Školská jedáleň 
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Rozpočet ŠJ v roku 2012                                       46 484 € 

Normatív originálnych kompetencií   38 000 € 

Mimo rozpočtové príjmy (vlastné príjmy), fin. dary 8 484 € 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy:  21 500 € 

Na odvody:                                                                7 561 € 

Tovary a služby: 17 371 € 

Transfery 52 € 

Tovary a služby: 

631      cestovné náhrady    24 €  

632 energie, voda, komunikácie 14 063 € 

633 materiál 1 426 € 

635 údržba 43 € 

637 služby 1 815 € 

Bežné transfery: 

642 náhrada mzdy 52 € 

  

Okrem týchto finančných prostriedkov boli z ÚPRaSV – pobočka Snina poskytnuté finančné 

prostriedky pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi v celkovej výške 14 124 € (školské 

potreby a stravovanie).   

                                            

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

vzdelávacom procese podarilo splniť tieto ciele: 

1. V súlade s koncepčnými zámermi školy sme náležitú pozornosť venovali príprave 

žiaka pre život v 21. storočí. Pri napĺňaní cieľa - premena tradičnej školy na 

modernú školu tretieho tisícročia a príprava žiakov na život a prácu v celosvetovej 

informačnej spoločnosti sme osobitnú pozornosť venovali zavádzaniu IKT do 

edukačného procesu. Zvýšenú pozornosť sme venovali využívaniu IKT vo 

vyučovacom procese a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. 

2. Osobitnú pozornosť sme venovali modernizácii vyučovacieho procesu aplikáciou 

netradičných foriem a metód vzdelávania s efektívnym využitím IKT s cieľom 

rozvíjania tvorivosti, kritického myslenia a podpory tímovej práce. 

3. Zameriavali sme sa na úlohy problémového charakteru, úlohy umožňujúce 

skupinové projektové riešenie, úlohy riešené zberom, spracovaním 

a vyhodnocovaním údajov modernými prostriedkami IKT. 

4. Osobitnú pozornosť sme venovali žiakom so zdravotným znevýhodnením 

zamestnávaním asistenta učiteľa. 

5. Náležitú pozornosť sme venovali problematike predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie. 

6. 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. 

7. Osobitnú pozornosť sme venovali realizácii projektu Národného programu podpory 

zdravia a Svetovej zdravotníckej organizácie Školy podporujúce zdravie. 

8. Posilňovali sme výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovali 
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aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Náležitú 

pozornosť sme venovali zvyšovaniu zapojenia detí a žiakov do pohybových aktivít 

a podporovali sme činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. 

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

drogám. 

10. Vo vyučovacom procese sme dôsledne realizovali výchovu k manželstvu 

a rodičovstvu. 

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

a právne vedomie pedagógov a žiakov. 

12. Pri vzdelávaní začlenených (individuálne integrovaných) žiakov sme úzko 

spolupracovali s rodičmi, CPPPaP a CŠPP v Snine. 

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

deťom s výchovnými problémami, deťom zdravotne, zmyslovo a mentálne 

postihnutým. 

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

15. Skvalitňovali sme činnosť metodického združenia a predmetových komisií. 

16. 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 žiakov z Jalovej, Stakčínskej Roztoky, Ladomírova, Kolonice a Kalnej 

Roztoky.  

23 Úroveň výchovy a vzdelávania 
Úspechy – ponuka školy 

Skúsenosti a finančné prostriedky získavame aj zapájaním školy do rôznych projektov. 

V uplynulom období sme boli úspešní v projektoch: 

1. Projekt pod názvom Škola – centrum vzdelávania a športu 2004 v rámci výzvy 

Otvorená škola – oblasť športu 2004. V rámci projektu sme získali dotáciu z MŠ SR 

vo výške 50 000,- Sk, ktorá bola použitá na vybavenie kabinetu telesnej výchovy 

a posilňovne pre zabezpečenie telesnej výchovy a krúžkovej činnosti v oblasti športu. 

2. Projekt Fauna a flóra NP Poloniny v rámci výzvy Enviroprojekt 2006, ktorý bol 

podporený MŠ SR dotáciou vo výške 72 000,- Sk. Spoluúčasť obce predstavovala 

čiastku 1 500,- Sk. V rámci projektu boli realizované environmentálne aktivity 

zamerané na získavanie environmentálnych zručností žiakov o NP Poloniny, 

spoznávanie fauny a flóry NP Poloniny, praktická ochrana prírody, drevená architektúra 

NP Poloniny. 

3. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007 – cieľom projektu Zažeň 

nudu knihou bolo vybudovať „otvorenú školskú knižnicu“ prístupnú používateľskej 

verejnosti – žiakom, zamestnancom školy i verejnosti a zabezpečiť jej elektronizáciu. 

Celkový rozpočet projektu predstavoval čiastku vo výške 115 000,- Sk – vlastné 

spolufinancovanie 5 000,- Sk a spoluúčasť obce 5 000,- Sk. Čiastku vo výške 115 000,- 

Sk, ktorú škola získala v rámci projektu sme použili na zakúpenie nových knižných 

publikácií do žiackej a učiteľskej knižnice vo výške 50 000,- Sk, na zakúpenie osobného 

počítača a knižného softvéru a školského nábytku.   

4. V rámci výzvy Elektronizácia a revitalizácia ŠJ 2008 škola spracovala projekt pod 

názvom Krok za krokom k pevnému zdraviu. Škola získala dotáciu z MŠ  SR vo 

výške 121 000,- Sk a z iných zdrojov vo výške 7 000,- Sk (vlastné spolufinancovanie 

2 000,- Sk a spoluúčasť obce 5 000,- Sk). Tieto finančné prostriedky boli využité na 

zakúpenie osobného počítača, softvéru a materiálového vybavenia školskej jedálne  
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(nákup pracovných stolov, chladničky, kuchynského robota). 

5. Projekt Zachráňme zelený raj v Chotinke v rámci výzvy Enviroprojekt 2008 
podporený MŠ SR dotáciou vo výške 72 000,- Sk a z iných zdrojov dotáciou vo výške 

18 000,- Sk (vlastné spolufinancovanie 8 000,- Sk a spoluúčasť obce 10 000,- Sk). 

Finančné prostriedky, ktoré škola získala boli použité na zabezpečenie jednotlivých 

aktivít, na zakúpenie videokamery a učebných pomôcok do kabinetu chémie 

a prírodopisu. 

6. Projekt Poklady NP Poloniny v rámci výzvy Enviroprojekt 2009 podporený MŠ SR 

dotáciou vo výške 2 600,00 € (vlastné spolufinancovanie – 10,00 € a spoluúčasť obce – 

350,00 €). V rámci projektu boli realizované environmentálne aktivity zamerané na 

získavanie environmentálnych zručností – sledovanie biodiverzity Národnej prírodnej 

rezervácie Pod Ruským a prírodnej rezervácie Šípková. Za získané finančné prostriedky 

bola zriadená učebňa environmentálnej výchovy, zhotovené informačné panely 

s výsledkami monitoringu v NP Poloniny, zakúpený dataprojektor a premietacie plátno 

pre potreby učebne environmentálnej výchovy. 

7. Projekt Vezmime zdravie do svojich rúk v rámci výzvy Zdravie v školách 2009 bol 

podporený MŠ SR dotáciou vo výške 1532,00 € (vlastné spolufinancovanie 66,00 € 

a spoluúčasť obce 170,00 €). Aktivity v rámci projektu boli zamerané na oblasť 

duševného zdravia, na výchovu k zdraviu a zdravú výživu a na prevenciu ochorení. 

V rámci projektu boli zakúpené termonádoby a vybavenie kabinetu 1. – 4. ročníka 

didaktickými pomôckami. 

8. Projekt Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom – 

škola získa nenávratné finančné prostriedky z prostriedkov pre Operačný program 

Vzdelávanie v rámci Opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Celkové 

oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 206 162,50 €. 

Z ESF nám bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok do výšky 175 238,13 € a zo 

ŠR do výšky 20 616,25 €, čo spolu predstavuje sumu 195 854,38 € a v percentuálnom 

vyjadrení do 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu. 

Vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 10 308,12 €, t. j. minimálne 5 

% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu zabezpečí 

zriaďovateľ – Obec Stakčín.  

Strategickým cieľom projektu je inovácia učebných materiálov a implementácia 

interaktívnych metód výučby vybraných predmetov s cieľom zvýšenia kľúčových 

kompetencií pedagógov a žiakov.  

Špecifickým cieľom projektu je modernizovať vyučovací proces netradičnými 

výchovno-vzdelávacími metódami a formami s efektívnym využitím IKT na I. a II. 

stupni a podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Tvorbou 

a zavedením inovatívnych metód vzdelávania s využitím IKT prispejeme ku 

skvalitneniu výstupov vzdelávania a lepšej pripravenosti absolventa pre jeho 

nadväzujúce vzdelávanie ako aj pre potreby vedomostnej spoločnosti. 

Projekt je postavený na modernej výučbe zavedením netradičných foriem a metód 

vyučovania. Realizácia projektu umožní zabezpečenie nových učebných pomôcok 

podporujúcich vizualizáciu vyučovania a rozvoj digitálnej gramotnosti žiakov. 

Realizáciou projektu škola získa aj technické vybavenie ako neodmysliteľnú súčasť 

modernej školy. Významným výstupom projektu bude tvorivé vzdelávanie žiakov 

formou riešenia problémových úloh, projektového učenia sa s využitím IKT 

a inovovaných učebných materiálov. 

Výchovu a vzdelávanie deťom na ZŠ s MŠ poskytujú kvalifikovaní pedagogickí 

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

a posilňovne pre školskú mládež a verejnosť bezplatne.  
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Záujmová činnosť žiakov sa realizuje v mimovyučovacom čase a je dôležitou 

súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania žiakov. Žiakom sú poskytované záujmové 

vzdelávacie aktivity v záujmových útvaroch. Záujmové útvary pracujú pod vedením 

pedagogických zamestnancov školy. Naším cieľom je poskytnúť všetkým žiakom rovnakú 

šancu v prístupe k záujmovému vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám. 

  

24  SWOT analýza školy 
 

 Silné stránky školy 

- kvalifikovanosť učiteľov – takmer 100%, 

- úspešnosť žiakov v okresných kolách súťaží a olympiád (1., 2. a 3. miesta), 

- postavenie školy v rámci regiónu, 

- 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 knižníc 2007, Elektronizácia a revitalizácia 

zariadení školského stravovania 2008, Premena tradičnej školy na modernú 

- 2 počítačové učebne, bezplatný internet,  

- posilňovňa 

- viacúčelové ihrisko 

- vynovená budova základnej školy po rozsiahlej rekonštrukcii. 

 

Slabé stránky školy 

- financovanie školy, 

- slabé zapojenie rodičov do života školy, 

- slabá účasť rodičov na rodičovských združeniach, resp. takmer žiadna účasť rodičov 

žiakov pochádzajúcich z rómskeho prostredia na rodičovských združeniach, 

- feminizácia školy – 4 učitelia - muži z 25-členného pedagogického kolektívu 

 

 Šance 

- prispôsobenie práce školy novým potrebám spoločnosti a okoliu, 

- zlepšenie propagácie aktivít školy, 

- zvýšenie účasti rodičov a žiakov na práci školy, 

- 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.  

 

 Nedostatky 

Efektivita činnosti pedagógov a podmienky vyučovania vytvárané pedagógmi na 

hodinách matematiky  a čiastočne aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry a cudzieho 

jazyka sú dobré, ale motivácia a komunikácia vedú k priemerným výsledkom. Vedomosti, 

zručnosti a schopnosti žiakov 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 čiastočne slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka sme prijali nasledovné 
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opatrenia: 

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

efektivity činností, vedomostí a zručností žiakov na hodinách matematiky, 

slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, 

- zvýšiť úlohu a kvalitu vyučovania matematiky, slovenského jazyka a literatúry 

a cudzieho jazyka na škole využívaním čo najefektívnejších metód a foriem práce,  

- pravidelne uskutočňovať podrobnú analýzu stavu vyučovania matematiky, 

slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka vo všetkých ročníkoch a hľadať 

spôsoby, ako pomôcť slaboprospievajúcim žiakom, 

- kontrolovať úroveň vedomostí žiakov z matematiky, slovenského jazyka a literatúry 

a cudzieho jazyka písaním štvrťročných previerok a testov vo vybraných ročníkoch, 

- úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov predovšetkým z matematiky vo 

vzťahu k učebným osnovám a vzdelávacím štandardom je priemerná až málo 

vyhovujúca; zvýšiť túto úroveň na veľmi dobrú a dbať na to, aby úroveň vedomostí 

žiakov v testoch nebola podstatne horšia ako klasifikácia žiakov za predchádzajúce 

obdobie, 
- zvýšenú starostlivosť venovať talentovaným žiakom na škole a zapájať ich do 

matematických súťaží (Pytagoriáda, MOZ, Matematický klokan) a olympiády 

v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch, 

- zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov na Testovanie-9.  

 

25 Vyhodnotenie záujmového vzdelávania  
Jedným zo základných princípov moderného vzdelávacieho systému v projekte 

Milénium je slobodný výber  vzdelávacej cesty každého žiaka. Preto aj naším cieľom bolo 

vytvoriť pre všetkých žiakov vhodné podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb 

a záujmov žiakov a poskytnúť im rovnakú šancu v prístupe k záujmovému vzdelávaniu. 

Záujmová činnosť žiakov sa realizovala v mimovyučovacom čase a je dôležitou 

súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania žiakov. Žiakom boli poskytované záujmové 

vzdelávacie aktivity v záujmových útvaroch. Záujmové útvary pracovali pod vedením 

pedagogických zamestnancov školy. Naším cieľom bolo poskytnúť všetkým žiakom rovnakú 

šancu v prístupe k záujmovému vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám. 

V školskom roku 2012/2013 bolo poskytovateľom záujmového vzdelávania na našej 

škole SCVČ v Ptičí. Žiaci navštevujúci záujmové útvary odovzdali vzdelávacie poukazy 

SCVČ. V školskom roku 2012/2013 v alokovanom pracovisku  Stakčín realizovalo svoju 

pravidelnú záujmovú činnosť podľa plánu práce  16 záujmových útvarov SCVČ Ptičie. 

Činnosť bola realizovaná pre 215 detí navštevujúcich základnú školu v obci Stakčín pod 

vedením pedagogických zamestnancov školy. SCVČ zabezpečovalo vedenie záujmových 

útvarov po stránke organizačnej, personálnej a materiálno-technickej na veľmi dobrej úrovni.  

Na škole pracovalo týchto 16 záujmových útvarov:  

 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru Počet žiakov 

Turisticko-športový krúžok Mgr. Anna Dubjaková 14 

Hasičský krúžok Mgr.Milan Zubaľ 13 

Slovenčina hrou Mgr. Kamila Hudáková 11 

Športová príprava Mgr. Marián Hudák 14 

Matematický krúžok Ing. Ján Sochanič 13 

Učíme sa pravopis Nadežda Šothová 15 

Usilovné včielky Mgr. Viktória Husťaková 13 

Čitateľský krúžok Mgr. Anna Piteľová 16 
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Mladý chemik Mgr. Agáta Kurilová 12 

Športový krúžok Mgr. Jana Morongová 20 

Pohybový krúžok Mgr. Nadežda Kerekaničová 15 

Poďme na to logicky Mgr. Mária Lojanová 11 

Šikovníček Mária Kerekaničová 17 

Športové hry Mgr. Viera Varchoľaková 11 

Čarujeme v kuchyni Mgr. Lenka Holotová 10 

Turistika a športové hry Bc. Michaela Baraníková 10 

 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov k 30.9.2012    223 

Počet žiakov, ktorí navštevovali záujmové krúžky     215 

Počet žiakov, ktorí navštevovali 2 záujmové útvary         1 

        

26 Spolupráca školy s inými právnickými osobami 
 

V školskom roku 2012/2013 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. 

Zápasnícky klub Slávia Snina – dohoda na poskytovanie športovej prípravy pohybovo 

nadaným žiakom. 

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. 

 

CPPPaP Snina a CŠPP Snina – spolupráca pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

Vypracovala:  Mgr. Tatiana Kapraľová 

 

V Stakčíne dňa:  7.10.2013 

 

V pedagogickej rade prerokovaná dňa:  14.10.2013 

 


