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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:   Mgr. Mária Riskalčíková 

3 Rada školy 

Predseda:   Mgr. Jana Morongová 

Pedagogickí zamestnanci: Monika Biliková 

Ostatní zamestnanci: Mária Riskalčíková 

Zástupcovia rodičov:           Ján Kapraľ 

    Mgr. Jana Kľagová 

    Melánia Nergešová 

    Jana Špitaliková 

Zástupcovia zriaďovateľa: Sergej Cilip 

    Ing. Ján Sochanič 

    PaedDr. Slávka Kerekaničová 

    Marta Gavurová 

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 zdruţenia a predmetové komisie.  

Pedagogická rada školy  

Pedagogická rada, najdôleţitejší poradný orgán riaditeľa školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania, v školskom roku 2015/2016 zasadala 7-krát. Na jej zasadnutiach riaditeľka školy 

prerokovala zásadné výchovno-vzdelávacie ciele a priority školy a hodnotila úroveň ich 

plnenia. Bol prerokovaný plán práce školy na školský rok 2015/2016, správa o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015,  plán kontinuálneho 

vzdelávania na šk. r. 2015/2016, inovovaný školský vzdelávací program ISCED 1, inovovaný 

mailto:skola@zsstakcin.edu.sk
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školský vzdelávací program ISCED 2, učebné plány jednotlivých ročníkov, podľa ktorých sa 

uskutočňovalo vzdelávanie v školskom roku 2015/2016. Bol schválený spôsob hodnotenia 

ţiakov v rámci jednotlivých predmetov ŠkVP.  

Boli prerokované podmienky na individuálnu integráciu ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Pedagogická rada vzala na vedomie správy a analýzy o 

hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov školy za jednotlivé klasifikačné obdobia. Boli 

prijaté opatrenia smerujúce ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a výsledkov v 

podmienkach ZŠ. 

Metodické združenia  a predmetové komisie  

V školskom roku 2015/2016 pracovali v škole jedno metodické zdruţenie a päť 

predmetových komisií: 

Metodický orgán Predmety Vedúci metodického 

organu 

Členovia  

MZ 1.-4. ročníka 

 

Mgr. J. Morongová 

Mgr. V. Husťaková 

Mgr. T. Sochaničová 

Mgr. A. Mandzáková 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. M. Hudák 

Mgr. A. Piteľová 

Mgr. I. Piteľová 

M. Kerekaničová 

Bc. M. Baraníková 

PK Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a  

literatúra 

Prvý cudzí jazyk 

Druhý cudzí jazyk 

N. Šothová 

Mgr. V. Varchoľaková 

PhDr. M. Kirňaková 

Mgr. J. Petíková 

PhDr. Ľ. Verbická 

Mgr. T. Sochaničová 

PK Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

Informatická výchova 
Mgr. L. Holotová 

Ing. Ján Sochanič 

Mgr. M. Lojanová 

Mgr. V. Varchoľaková 

PK Človek a príroda 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Prírodopis 

Environmentálna výchova 

Ing. Ján Sochanič 
Mgr. N. Kerekaničová 

RNDr. M. Štofirová 

 

PK Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 

Geografia 

Občianska výchova 

Regionálna výchova 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. T. Kapraľová 

N. Šothová 

RNDr.  M. Štofirová 

Mgr. M. Lojanová 

Mgr. M. Hudák 

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. M. Hudák 

Mgr. I. Piteľová 

Mgr. N. Kerekaničová 

Mgr. J. Gliganič 

Mgr. A. Voroňaková  

PhDr. M. Čiţmár 

Mgr. M. Lojanová 

Mgr. L. Holotová 

 

PK a MZ sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju 

organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem 

pravidelných plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. 
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inovovaný školský vzdelávací program, systém kontroly a hodnotenia ţiakov, výsledky 

celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka,  výsledky celoslovenského testovania ţiakov 5. 

ročníka a taktieţ boli nápomocné pri organizovaní rôznych podujatí, aktivít, exkurzií, súťaţí 

organizovaných školou, pracovali so ţiakmi  pri príprave na predmetové súťaţe a olympiády, 

aktualizovali nástenky, výzdobu školy, uskutočňovali stretnutia s inými subjektmi a iné. 

Prioritu práce metodických orgánov predstavujú analýzy dosiahnutých výsledkov ţiakov a 

prijímanie opatrení na zlepšenie dosiahnutého stavu.  

Vo všetkých PK bolo počas školského roka päť zasadnutí členov. Medzi hlavné body 

zasadnutí patrili: 

• plán práce na školský rok (zodpovednosť za prípravu ţiakov na súťaţe, exkurzie, 

testovanie ţiakov a pod.), 

• nová legislatíva a jej aplikácia na školskú prax, 

• organizácia školských a obvodných kôl predmetových súťaţí, 

• IŠVP a návrh IŠkVP, t.j. zaradenie voliteľných hodín, 

• spôsob hodnotenia ţiakov, porovnanie celoplošného testovania s hodnotením školy, 

• vypracovanie TVVP a sledovanie priebeţného plnenia, 

• zaradenie prierezových tém, 

• práca so ţiakmi so ŠVVP (začlenení ţiaci), 

• SWOT analýza činnosti PK a návrh opatrení na zlepšenie organizácie činnosti, ktoré 

by smerovali ku zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu sme sa zamerali na:  

• uplatňovanie inovačných metód a postupov na vyučovacích hodinách,  

• záţitkové vyučovanie,  

• aktivizovanie ţiakov na hodinách, skupinová práca, práca vo dvojiciach,  

• prácu s učebnicou – ako prostriedok na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, 

reprodukcia čítaného textu, 

• kladenie dôrazu na odbornú a správnu terminológiu,  

• precvičovanie a upevňovanie učiva prostredníctvom domácich úloh a prípravy 

ţiackych projektov a prezentácií,  

• vyuţívanie IKT /interaktívna tabuľa, PC, internet, príprava ţiackych prezentácií,  

• kladenie dôrazu na spätnú väzbu na vyučovacích hodinách,  

• uplatňovanie medzipredmetových vzťahov.  

Všetky zasadnutia PK boli efektívne pripravené, činnosti boli rovnomerne rozdelené 

medzi jednotlivých členov, výsledky boli pravidelne zverejňované a kontrolované. PK pri 

vypracovaní svojich plánov na školský rok 2015/2016 vychádzali z analýzy SWOT a 

vyhodnotenia úloh z predchádzajúceho roka, z hlavných úloh z plánu práce školy, 

z aktuálnych potrieb školy, z POP a z priebeţne uzákoňovanej novej legislatívy. 

5 Údaje o počte žiakov  
 

Počet ţiakov školy.   230 

V ročníkoch 1.- 4.:     89 

V ročníkoch 5.- 9.:   141 

Počet tried:      14 

Počet detí MŠ:     45  

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 2 1 2 14 

Počet žiakov 22 28 19 20 30 29 27 20 35 230 

Z toho v ŠKD 14 9 8 5      36 

V beţných triedach bolo 15 individuálne začlenených ţiakov:  

 Počet ţiakov dievčatá 

Intelektovo nadaní ţiaci 1 1 

Vývinová porucha učenia 6 1 

Porucha aktivity a pozornosti 4 0 

Mentálne postihnutie 4 1 

Porucha správania 0 0 

SPOLU 15 4 

 

Údaje o počte žiakov navštevujúcich náboženskú a etickú výchovu ako povinne voliteľný 

predmet: 

 

 

Etická 

výchova 

Náboženská výchova 

pravoslávna 

Náboženská výchova 

gréckokatolícka 

Náboženská výchova 

rímskokatolícka 

1.stupeň 5 65 8 10 

2.stupeň 37 54 39 12 

Spolu 42 119  47 22 

6 Zapísaní žiaci ZŠ  

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015:    27/10dievčat 

Skutočný počet ţiakov 1. ročníka k 15.9. 2016:   27/10 dievčat 

Počet detí s odloţenou školskou dochádzkou:   1/0 dievčat 

7 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  

V školskom roku 2015/2016 dokončilo školskú dochádzku na základnej škole 35 ţiakov 9. 

ročníka. Celkovo bolo rozmiestnených 35 ţiakov.  

Rozmiestnenie ţiakov na stredné školy: 

Gymnázium Snina       4 

Cirkevná spojená škola – Gymnázium Snina      2 

Stredná odborná škola Snina       7 

Stredná priemyselná škola Snina      7 

SOŠ Humenné      1 

Stredná polytechnická škola Humenné      5 

Stredná zdravotnícka škola Humenné      3 

Stredná zdravotnícka škola Košice      1 

Stredná zdravotnícka škola Prešov      1 

Stredná umelecká škola Prešov      1 

Spojená škola – SOŠ lesnícka Prešov      1 
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Súkromná stredná odborná škola Košice      1 

Stredná odborná škola Humenné      1 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy stredných škôl: 

 GYM SOŠ SPŠ SZŠ SUŠ SPOLU 

Prihlásení 6 16 7 5 1 35 

Prijatí 6 16 7 5 1 35 

% úspešnosť 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 – ročné gymnáziá: 

 GYM SPOLU 

Prihlásení 1 1 

Prijatí 1 1 

% úspešnosť 100% 100% 

  

8 Klasifikácia tried  
 

Trieda 

S
lo

v
e
n

sk
ý

  
ja

zy
k

 a
 

li
te

r
a

tú
ra

 

A
n

g
li

c
k

ý
 j

a
z
y

k
 

R
u

sk
ý

 j
a
z
y

k
 

D
e
je

p
is

 

G
eo

g
ra

fi
a
 

M
a

te
m

a
ti

k
a
 

In
fo

r
m

a
ti

k
a
 

F
y

zi
k

a
 

C
h

é
m

ia
 

B
io

ló
g
ia

 

O
b

č
ia

n
sk

a
 n

á
u

k
a
 

H
u

d
o

b
n

á
 v

ý
c
h

o
v
a
 

V
ý

c
h

o
v
a

 u
m

e
n

ím
 

P
r
ír

o
d

o
v
e
d

a
 

V
la

st
iv

e
d

a
 

P
r
v
o

u
k

a
 

C
e
lk

o
v
ý

 p
ri

em
e
r 

1.roč. 1,13     1,1          1,00 1,08 

2.A 1,67     1,44        1,33 1,41  1,46 

2.B 1,89     1,78        1,53 1,35  1,64 

3.roč. 1,97 1,91    1,94        1,58 1,72  1,82 

4.roč. 2,00 2,00    2,03        1,75 1,82  1,92 

5.A 2,60 2,77  2,33 2,40 2,97 1,37   2,53  1,74     2,34 

5.B 2,16 2,37  1,61 1,83 2,27 1,54   2,07  1,44     1,91 

6.A 2,10 1,88 2,00 1,67 2,00 2,94 1,13 1,74 1,63 2,07 1,84 1,53     1,88 

6.B 2,50 2,46 1,85 2,00 2,46 3,08 1,33 2,07 2,00 2,21 2,40 1,75     2,18 

7.A 2,86 2,53 2,38 2,33 2,42 2,89 1,72 2,54 2,42 2,64 2,38 2,29     2,45 

7.B 2,97 2,58 2,61 2,31 2,73 2,73 1,19 2,89 2,61 2,76 1,89 2,16     2,45 

8.roč. 3,29 2,65 2,89 3,05 2,53 3,02 1,42 2,74 2,78 2,86 2,46  1,52    2,60 

9.A 2,91 2,85 2,63 2,94 2,73 3,03 1,27 2,65 2,97 2,84 2,08  1,35    2,52 

9.B 2,50 2,53 2,50 2,73 2,32 2,85 1,15 2,06 2,76 2,14 1,55  1,21    2,19 
Celkový 

priemer 
2,33 2,41 2,41 2,33 2,38 2,43 1,35 2,38 2,45 2,53 2,09 1,82 1,36 1,55 1,58 1,00  

9 Prospech žiakov  
 

Trieda Počet žiakov 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.ročník 22   20 0 2 

2.A 14 9 3 2 0 0 

2.B 14 10 0 4 0 0 

3.ročník 19 9 3 6 0 1 

4.ročník 20 10 2 8 0 0 

1.- 4. 89 38 8   40 0 3 

5.A 15 5 1 9 0 0 

5.B 15 6 4 5 0 0 
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6.A 15 6 2 6 1 0 

6.B 14 3 2 9 0 0 

7.A 14 6 0 8 0 0 

7.B 13 3 1 8 1 0 

8.ročník 20 1 5 13 1 0 

9.A 18 3 2 12 0 0 

9.B 17 5 2 10 0 0 

5.-9. 141 38 19 81 3 0 

1.-9. 230 76 27 121 3 3 

10 Správanie žiakov  

Správanie ţiakov bolo sledované počas celého školského roka a vyhodnocované priebeţne 

na zasadnutiach pedagogickej rady s prijatím konkrétnych opatrení pre nápravu v prípade 

neţiaduceho správania sa ţiakov. V súlade s MP č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej 

školy boli prijaté nasledovné výchovné opatrenia:  

Pochvala od riaditeľa školy  6 ţiakov 2,61 % (0 %) 

Napomenutie od triedneho učiteľa 26 ţiakov 11,30 % (6,66 %) 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 17 ţiakov 7,39 % (8,00 %)  

Pokarhanie od riaditeľa školy 23 ţiakov 10,00 % (8,88 %)  

Zníţená známka zo správania o jeden stupeň 10 ţiakov 4,35 % (4,88 %)  

Zníţená známka zo správania o dva stupne  9 ţiakov 3,91 % (1,77 %)   

Zníţená známka zo správania o tri stupne  2 ţiaci 0,87 % (0,88 %)

        

*V zátvorke sú uvedené údaje za predchádzajúci školský rok 

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

Školskému poriadku (úmyselné poškodzovanie školského majetku, vulgárne gestá a vulgárne 

vyjadrovanie, nevhodné správanie na vyučovacích hodinách, fyzické ublíţenie, bezdôvodné 

pouţitie mobilu na vyučovaní, kamerovanie a zverejnenie videa na www.youtube.com, 

slovné vyhráţanie sa, fajčenie v priestoroch školy a vysoký počet neospravedlnených hodín 

na vyučovaní). 

11 Dochádzka žiakov  
K 15. 9. 2015 školu navštevovalo 228 ţiakov. Školský rok ukončilo 230 ţiakov. V školskom 

roku 2015/2016 ţiaci 1.-9. ročníka vymeškali 26 359 hodín, čo je v priemere 114,6 hodín na 

ţiaka. V porovnaní s minulým školským rokom sa počet vymeškaných hodín zvýšil o 1 083. 

Zvýšil sa aj počet neospravedlnených hodín. Ţiaci vymeškali spolu 325 neospravedlnených 

hodín, čo je o 139 hodín viac ako v minulom školskom roku. 

 

Trieda Počet žiakov 

Počet 

vymeškaných 

hodín celkom 

Priemer na 

žiaka 

Ospravedlnené 

hodiny 

Priemer na 

žiaka 

Neospravedlnené 

hodiny 

Priemer 

na žiaka 

1.ročník 22 1574 71,55 1570 71,36 4 0,18 

2.A 14 1292 92,29 1283 91,64 9 0,64 

2.B 14 1644 117,43 1644 117,43 0 0,00 

3.ročník 19 1576 82,95 1576 82,95 0 0,00 

4.ročník 20 2391 119,55 2359 117,95 32 1,60 

1.-4. 89 8477 95,25 8432 94,74 45 0,51 

5.A 15 1440 96,00 1418 94,53 22 1,47 

5.B 15 1620 108,00 1614 107,60 6 0,40 

6.A 15 1522 101,47 1504 100,27 18 1,20 

http://www.youtube.com/
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6.B 14 1586 113,29 1586 113,29 0 0,00 

7.A 14 2510 179,29 2406 171,86 104 7,43 

7.B 13 2092 160,92 2060 158,46 32 2,46 

8.ročník 20 2495 124,75 2491 124,55 4 0,20 

9.A 18 2156 119,78 2136 118,67 20 1,11 

9.B 17 2461 144,76 2387 140,41 74 4,35 

5. – 9. 141 17882 126,82 17602 124,84 280 1,99 

1. - 9. 230 26359 114,60 26034 113,19 325 1,41 

 

Poznámka: V prehľade o dochádzke za školský rok 2015/2016 sú do celkového priemeru 

započítaní ţiaci, ktorí plnia osobitný spôsob školskej dochádzky. 

12 Výsledky externých meraní  

6. apríla 2016  sa uskutočnilo celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ (okrem ţiakov s 

mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2016 z predmetov matematika a 

slovenský jazyk a literatúra. Výsledky T9-2016 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Testovanie 9-2016 

Základné údaje/Predmety matematika slovenský jazyk 

Počet ţiakov testovaných z daného predmetu 28 28 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy                              17,14 20,21 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy              57,14 % 67,38 % 

Priemerný počet bodov v rámci SR                       18,60 19,99 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR   61,99 % 66,62 % 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru (v%) 
- 4,85 0,76 

 

V školskom roku 2015/2016 NÚCEM realizoval po prvýkrát celoslovenské testovanie ţiakov 

5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2015.  

Cieľom Testovania 5-2015 bolo monitorovanie stavu vedomostí a zručností ţiakov a získanie 

objektívnych informácií o výkone ţiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z 

testovaných predmetov, poskytnutie spätnej väzby škole o pripravenosti ţiakov na prechod zo 

vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2, ktorá môţe pomôcť pri 

zvyšovaní kvality vzdelávania. Celoslovenské testovanie ţiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutočnilo 

dňa 25. novembra 2015. 

Testovanie 5-2015 

Základné údaje/Predmety matematika slovenský jazyk 

Počet ţiakov testovaných z daného predmetu 34 34 

Maximálny počet bodov v teste 20 25 

Priemerný počet bodov školy                              9,3 12,8 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy              46,5 % 51,1 % 

Priemerný počet bodov v rámci SR                       10,54 15,02 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR   52,8 % 62,2 % 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru (v%) 
- 6,3 - 11,5 

13 Voliteľné hodiny  
V školskom roku 2015/2016 sa ţiaci 1. a 5. ročníka základnej školy vzdelávali podľa 

inovovaného ŠkVP vypracovaného podľa IŠVP  s účinnosťou od 1. septembra 2015.  Ţiaci 
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navštevujúci druhý aţ štvrtý ročník primárneho vzdelávania a šiesty aţ deviaty ročník 

niţšieho streného vzdelávania sa vzdelávali podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz 

platných ŠVP pre základné školy. 

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

nasledovné voliteľné hodiny:  

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 1. 2. 3. 4. Spolu 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 9 6 6 6 27 

Slovenský jazyk a literatúra  2 1 2 5 

Prvý cudzí jazyk   3 3 6 

Hravá angličtina 1 1   2 

Človek a príroda 

Prvouka 1    1 

Prírodoveda  0,5 1 1 2,5 

Prírodoveda  0,5 1 1 2,5 

Človek a spoločnosť Vlastiveda  1 1 1 3 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboţenská 

výchova 
1 1 1 1 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 3 3 14 

Matematika 1 1 2 2 6 

Informatická výchova  1 1 1 3 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie    1 1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 2 1 1 1 5 

Výtvarná výchova  1 1  2 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 8 

Povinné hodiny spolu  20 17,5 20 21 78,5 

Voliteľné hodiny spolu    2 5,5 5 5 17,5 

Hodiny spolu  22 23 25 26 96 

 

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

2. Trieda sa delila v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy.  

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

4. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa vyučovali v skupinách.  

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

vyučovanie prvého cudzieho jazyka 

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

počítači sedel jeden ţiak. 

7. Voliteľné hodiny hravej angličtiny v 1. a 2. ročníku a posilnené hodiny v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach dotvárali inovovaný školský vzdelávací program.  

  

Voliteľné predmety zaradené do iŠkVP a 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 



 
11 

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 

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 2 1 1 1 1 6 

Biológia  1 1   2 

Environmentálna výchova 1 1 1 1  4 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 2 6 

Dejepis  1 1 1  3 

Geografia 2 1 1 1 1 6 

Občianska náuka  1 1 0,5 1 3,5 

Regionálna výchova 1     1 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/náboţenská 

výchova 
1 1 1 0,5 0,5 4 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4 3,5 4 4 19,5 

Matematika   0,5 1 1 2,5 

Matematické cvičenia     1 1 

Informatika 1 0,5 0,5 0,5  2,5 

Informatika  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Človek a svet 

práce 

Svet práce   0,5 0,5  1 

Technika 1  0,5 0,5  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 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Povinné hodiny spolu  24 23 23,5 24 24 118,5 

Voliteľné hodiny spolu  3 6 7,5 6 6,5 29 

Počet hodín spolu  27 29 31 30 30,5 147,5 

Poznámky: 

1. Pre ţiakov 5. ročníka je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.  Pre ţiakov 6.- 9. ročníka je 

prvý cudzí jazyk anglický jazyk, druhý cudzí jazyk – ruský jazyk. 

2. Trieda sa delila v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy.  

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

4. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa vyučovali v skupinách. 

5. Predmety etická výchova a náboţenská výchova v 8. a 9. ročníku, svet práce a technika 

v 7. a 8. ročníku a občianska náuka 8. ročníku sa vyučovali v celkoch kaţdý druhý 

týţdeň. 

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

počítači sedel jeden ţiak.  
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7. 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 dotvárali inovovaný školský 

vzdelávací program.  

Zaradenie voliteľných predmetov do iŠkVP a ŠkVP je nasledovné: 

Ročník Predmet Charakteristika 

1. ročník Hravá angličtina Je prípravou na vyučovanie prvého cudzieho 

jazyka na 1.stupni 2. ročník Hravá angličtina 

5. ročník 

Environmentálna výchova 

Je doplnením predmetov biológia a geografia 

zohľadňujúc  špecifické, lokálne a regionálne 

podmienky. 

Regionálna výchova Je doplnením predmetov dejepis, geografia, 

literatúra, výtvarná výchova a hudobná výchova 

6. ročník Environmentálna výchova Je doplnením predmetov biológia a geografia 

zohľadňujúc  špecifické, lokálne a regionálne 

podmienky. 
7. ročník Environmentálna výchova 

8. ročník Environmentálna výchova 

9. ročník 

Matematické cvičenia Je doplnením predmetu matematika a zároveň 

prípravou na celoslovenské testovanie ţiakov 

v predmete MAT 

Cvičenia zo slovenského 

jazyka a literatúry 

Je doplnením predmetu slovenský jazyk 

a literatúra, nadväzuje na výchovné a 

vzdelávacie ciele SJL a je prípravou na 

celoslovenské testovanie ţiakov v predmete SJL 

 

14 Štruktúra tried  
Počet beţných tried:          14                                                                    

1.- 4. ročník:          5 

 5.- 9. ročník              9 

Počet ţiakov:       230 

Počet individuálne integrovaných ţiakov:     15 

Počet tried nultého ročníka:         0 

Počet špeciálnych tried:         0 

15 Zamestnanci 

15.1 Pracovný pomer 

Trvalý pracovný pomer: 

Celkový počet zamestnancov:  39,2/35,8 (prepočítaný stav) 

Počet pedagogických zamestnancov:  28,2/ 24,9 (prepočítaný stav) 

Počet nepedagogických zamestnancov: 11/11 (prepočítaný stav) 

Znížený úväzok:       

Počet pedagogických zamestnancov:    8/ 3,3 ( prepočítaný stav) 

Počet nepedagogických zamestnancov:   0/ 0 (prepočítaný stav) 

Na dohodu:        
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Počet pedagogických zamestnancov:    0 

Počet nepedagogických zamestnancov:   0 

15.2 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Počet                          nekvalifikovaných                 kvalifikovaných                 spolu 

Učiteľov                            0                                          23                                  23 

Vychovávateľov                    1                                           1                                    2 

Asistentov učiteľa                  0                                           1                                    1 

15.3 Predmety vyučované nekvalifikovane  

 

Trieda predmet Počet hodín týždenne 

2. ročník informatická výchova 1 

3.ročník informatická výchova 1 

4.ročník  informatická výchova 1 

5.A,B geografia 4 

5.A dejepis 1 

5.B technika 1 

5.A,B informatika 2 

5.A,B výtvarná výchova 2 

5.A,B regionálna výchova 2 

6.A,B. geografia 2 

6.A,B. občianska náuka 2 

6.A,B. výtvarná výchova 2 

7. A,B. geografia 1 

7. A,B. technika 1 

7. A,B. občianska náuka 2 

7. A,B. výtvarná výchova 1 

8. ročník geografia 2 

8.ročník matematika 5 

8. ročník občianska náuka 1 

8.ročník telesná výchova 2 

9. A,B. geografia 2 

9. A,B. občianska náuka 2 

 

 

15.4 Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie                              Počet absolventov           Počet študujúcich 

Pedagogický zamestnanec: 

samostatný       6 (ZŠ)+4 (MŠ)  0 

s 1. atestáciou     13    0 

s 2.atestáciou       4    0 

Funkčné vzdelávanie      4    0 

Funkčné inovačné vzdelávanie    2                                          0 

Inovačné vzdelávanie      1    1 

Špecializačné štúdium      7    0 

Aktualizačné štúdium      2    3 

Kvalifikačné vzdelávanie     4    1 
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Rozširujúce štúdium      5    0 

Doplňujúce pedagogické štúdium    2    0 

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie pedagogických zamestnancov:  

ÚSO vzdelanie      1    0 

VŠ  I. stupňa – pedagogické     0    0 

VŠ II. stupňa – pedagogické   18    0 

VŠ I. stupňa – nepedagogické    1    0 

VŠ II. stupňa – nepedagogické    2    0 

VŠ II. stupňa – učitelia NV     3    0 

16 Prehľad výsledkov súťaží a olympiád  

Matematika 

Názov súťaže Mená žiakov Okresné kolo Celoslovenské kolo 
Pytagoriáda  kat. P4 

F. Nergeš 
4.miesto (úspešný 

riešiteľ) 
 

Maksík 

T. Sochaničová (2.A) 

B. Bober (4.roč.) 

F. Nergeš (4.roč.) 

M. Slivka (4.roč.) 

T. Husťaková (4.roč.) 

 1.-295. miesto, úspešný riešiteľ 

241.-318.miesto, úspešný riešiteľ 

1.-93. miesto, úspešný riešiteľ 

1.-93. miesto, úspešný riešiteľ 

1.-93. miesto, úspešný riešiteľ 

Matematický klokan N. Kľagová (1. roč) 

D. Salák (1. roč) 

L. Kapraľová (1. roč) 

T. Varchoľak (1. roč) 

Š. Sivulka (2.A) 

M. Harvan (5.A) 

S. Z. Baraníková (2.A) 

E. Holotová (2.B) 

R. Keleman (2.A) 

 100% úspešnosť – školský šampión 

100% úspešnosť – školský šampión 

100% úspešnosť – školský šampión 

91,7 % úspešnosť 

83,3% úspešnosť 

83,3 % úspešnosť 

82,2 % úspešnosť 

81,1% úspešnosť 

75,6 % úspešnosť 

Všetkovedko T. Voharová (2.B) 

S. Z. Baraníková (2.A) 

K. Mitrová (2.B) 

M. Dvoranová (3.roč.) 

Z. Ihnátová (3.roč.) 

S. Rosičová(3.roč.) 

T. Zubaľová (3.roč.) 

I. Kľaga (3.roč.) 

T. Husťaková (4.roč.) 
R. Kerekaničová (4.roč.) 

J. Špitaliková (5.B) 

M. Kapraľ (5.B) 

 6. miesto, úspešný riešiteľ 

13.miesto, úspešný riešiteľ 

9. miesto, úspešný riešiteľ 

16. miesto, úspešný riešiteľ 

6. miesto, úspešný riešiteľ 

6. miesto, úspešný riešiteľ 

16. miesto, úspešný riešiteľ 

16. miesto, úspešný riešiteľ 

36. miesto, úspešný riešiteľ 

29. miesto, úspešný riešiteľ 

16. miesto, úspešný riešiteľ 

11. miesto, úspešný riešiteľ 

Prírodovedné súťaže 

 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 
Biologická 

olympiáda kat. C 

Teoreticko-

praktická časť 

M. Morong 9.B 1. miesto 5. miesto  

Z. Smoľaková 9.B 2. miesto Úspešný riešiteľ 

 

Biologická 

olympiáda kat. D 
S. Kacarabčinová 7.A 

6. miesto 

(teoreticko-

praktická časť) 
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M. Nergešová 6.A 

7. miesto 

(teoreticko-

praktická časť) 

  

N. Jacjuk 6.B 

1. miesto 

(projektová 

časť) 

  

Botanikiáda 

Regionálne kolo 
J. Špitaliková 

A. Tkačuková 

5.B 

5.B 
 

  

Chemická 

olympiáda 

M. Morong 9.B 2. miesto    

Z. Smoľaková 9.B 

7. miesto 

(úspešný 

riešiteľ) 

  

D. Stanková 9.A 3. miesto    

Čo vieš 

o hviezdach? 

M. Morong 9.B 2. miesto    

J. Kapraľ 9.B 1. miesto   

K. Fedurcová 9.B 6.miesto   
NP Poloniny 

v 101 otázkach a 

odpovediach 

J. Špitaliková 

A. Tkačuková 

D. Kacarabčinová 

5.B 

5.B 

5.B 

1. miesto 

  

Územná súťaţ 

Druţstiev 

mladých 

zdravotníkov 

S. Z. Baraníková 

P. Rosičová 

M. Slivka 

F. Nergeš 

P. Demjan 

K. Fedorková 

2.A 

2.B 

4.ročník 

4.ročník 

4.ročník 

4.ročník 

5. miesto 

  

Územná súťaţ 

Druţstiev 

mladých 

zdravotníkov 

V. Tkačuková 
S. Kacarabčinová 

S. A. Pidaničová 

B. Kirová 

N. Harvanová 

7.A 

7.A 

7.A 

7.A 

7.A 

5. miesto 

  

Prvá pomoc pre 

ţiakov 9. 

ročníkov 

K. Fedurcová 

D. Stanková 

S. Glogovský 

9.B 

9.A 

9.A 

2. miesto 

  

Vedomosti 

o doprave= 

bezpečnosť na 

cestách 

S. Glogovský 

P. Kofira 

9.A 

9.B 
3.miesto 

  

 

Spoločenskovedné predmety 

Názov súťaže Mená žiakov  Okresné kolo Celoslovenské 

kolo 
Olympiáda zo 

slovenského jazyka 
M. Morong 9.B 10. miesto 

 

Olympiáda 

v anglickom jazyku 
M. Klec 7.A 2. miesto 

 

Literárne talenty 

v slovenskom jazyku  

M. Jirůšková 

T. Petriš 

M. Morong 

R. Šoth 

T. Husťaková 

6.A 

8. ročník 

9.B 

1.ročník 

4.ročník 

2. miesto (kategória poézia) 

Čestné uznanie (kategória próza) 

3.miesto (kategória poézia) 

čestné uznanie (kategória poézia) 

čestné uznanie (kategória poézia) 

 

Hviezdoslavov Kubín F. Nergeš 4. ročník 2. miesto  

Duchnovičov Prešov 

– súťaţ v prednese 

poézie a prózy 

v rusínskom jazyku 

V. Halaburková 

T. Husťaková 

4.ročník 

4.ročník 

2.miesto 

1.miesto 

 

 

1.miesto 



 
16 

Gerbócova literárna 

Snina  
Kategória próza 

J. Štofira 

V. Halaburková 

T. Husťaková 

7.A 

4.ročník 

4.ročník 

Čestné uznanie 

2.miesto v kategórii poézia 

1.miesto v kategórii poézia 

 

O cenu Slovenského 

učeného tovarišstva 

M. Dvoranová 

 

S. Rosičová 

 

R. Kerekaničová 

 

B. Bober 

3.ročník 

 

3.ročník 

 

4.ročník 

 

4.ročník 

 

čestné uznanie 

v kategórii poézia 

čestné uznanie 

v kategórii próza 

čestné uznanie 

v kategórii poézia 

čestné uznanie 

v kategórii poézia 

Literárny Keţmarok M. Morong 9.B  
2.miesto 

(kategória poézia) 

Cesty za poznaním 

minulosti 2016 
S. Z. Baraníková 2.ročník  

1. miesto 

v kategórii poézia 

„Načo sú nám polia, 

sady“ 
M. Jirůšková 6.A 

 3.miesto 

v literárnej súťaţi 

Slovensko očami detí 

N. Sochaničová 5.A 

 Čestné uznanie vo 

vlastnej literárnej 

tvorbe v kategórii 

poézia 

M. Jirůšková  
 3.miesto vo vlastnej 

literárnej tvorbe 

v kategórii próza 

Európa v škole  

M. Jirůšková 

 

R. Šoth 

 

T. Voharová 

6.A 

 

1.ročník 

1. miesto (literárna časť 

kategória poézia) 

3. miesto (kat. literárne práce) 

 

2.miesto (kat. literárne práce) 

1.miesto (kat. výtvarné práce) 

1.miesto (literárna 

časť kategória 

poézia) 

 

Klasici v komikse J. Špitaliková 5.A  

1. miesto 

Celoslovenská 

literárno-výtvarná 

súťaţ 

Jazykový kvet 

(prednes poézie 

a prózy  v ruskom 

jazyku) 

V. Tkačuková 7.A  
2.miesto (krajské 

kolo) 

Jazykový kvet P. Rosičová 2.B  

1.miesto 

(v kategórii Môj 

slovník z reality 

2016) 

Biblická súťaţ 
Protopresbyterké 

kolo 

J. Špitaliková 

V. Badidová 

P. Červeňak 

5.B 

6.A 

6.A 

3. miesto  

Biblická súťaţ 
Protopresbyterké 

kolo 

N. Timková 

V. Halaburková 

M. Slivka 

3.ročník 

4.ročník 

4. ročník 

5. miesto  

Biblická súťaţ 
Protopresbyterké 

kolo 

N. Ľaľová 

L. Kapraľová 

T. Voharová 

1.ročník 

1.ročník 

2.B 

1. miesto  

Biblická súťaţ 
Arcieparchiálne kolo 

T. Vohárová 2.B 7. miesto  

  

Športové súťaže 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo 
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Turnaj jednotlivcov  

v sixbale 

L. Glogovská 

V. Kofirová 

P. Gunár 

M. Sentivan 

8. ročník 

8. ročník 

9.B 

9.A 

2. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

Turnaj druţstiev 

v sixbale 
P. Gunár 

M. Sentivan 

9.B 

9.A 

2. miesto 

2. miesto 

 

Cezpoľný beh 
P. Gunár 

M. Sentivan 

J. Keleš 

9.B 

9.A 

9.A 

3. miesto 

3. miesto 

3. miesto 

 

Ţiacka šachová liga 

2015/2016 

M. Harvan 

V. Kotusová 

L. Glogovská 

B. Badida 

A. Telehanič 

5.A 

5.B 

8. ročník 

8. ročník 

8. ročník 

5. miesto 

4. miesto 

4. miesto 

5. miesto 

3. miesto 

 

Šachový turnaj o cenu 

Matice slovenskej 
M. Harvan 

L. Glogovská 

5.A 

8. ročník 

1. miesto 

3. miesto 

 

Šachový  turnaj na počesť 

Juraja  Mochorovčáka 
M. Harvan 

V. Kotusová 

5.A 

5.B 

3. miesto 

3. miesto 

 

Výtvarné súťaže 

V školskom roku 2015/2016 sa ţiaci zapojili do mnohých výtvarných súťaţí: Vesmír očami 

detí 2016, My sa nevieme sťaţovať nahlas so zameraním na ochranu prírody 

a environmentálnu výchovu s názvom „4 ţivly + človek = ?“, Vrabec poľný – vták roka 

2015, Ekoposter 2015, Rodina bez cigariet, Energetika 2016, Integrácia očami detí, Mikitova 

Terňa, Olympijské symboly 2016, Rómska paleta, Moja dedina ako ju vidím ja 2016..., 

Ochranárik očami detí, Stakčín očami detí, Maľujte a fotografujte s Primalexom, Cesty za 

poznaním minulosti 2016. Úspešní boli naši ţiaci v týchto súťaţiach: 

Názov súťaže Mená žiakov Trieda Okresné kolo Krajské kolo 
Ochranárik očami detí A.Mandzáková 5.A 3. miesto  

Vyčistím si okolie, Chcem 

ţiť v čistej obci 
M. Jirůšková 6.A  5.miesto 

Vesmír očami detí 
D. Kacarabčinová 

V. Badidová 

V. Kotusová 

5.B 

6.A 

5.B 
 

 

 
úspešná 

Spevácke súťaže 

Na 15. ročník festivalu rusínskej piesne Spevy  môjho rodu postúpili Sofia Zara Baraníková 

(2.A) a Tamara Husťaková (4. ročník). Na festivalu detskej ľudovej piesne Zempľin špiva 

postúpila ţiačka 6.A triedy Viktória Badidová 

17 Aktivity a prezentácia na verejnosti  
Škola sa prezentuje na verejnosti svojou kvalitnou výchovno-vzdelávacou činnosťou, 

bohatou mimoškolskou činnosťou a tradičnými aktivitami. 

 

Údaje o aktivitách organizovaných školou Údaje o aktivitách, do ktorých bola škola zapojená 

Tešíme sa do školy Biela pastelka  - Sme medzi vami 

Mesiac úcty k starším  Hravo ţi zdravo 

Šarkaniáda Medzinárodný deň školských kniţníc 
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Listy oţívajú Medzinárodný mesiac školských kniţníc 

Súťaţ o najkrajšiu dyňu a najkrajšieho 

strašiaka 

Záloţka do knihy spája školy 2016: Múdrosť 

ukrytá v knihách  

Odstráň obezitu – týţdeň zvýšenej 

konzumácie strukovín 
Celoslovenský projekt Hovorme o jedle 

Zábavné športové popoludnie Európsky deň jazykov 

Vianočné pečenie – zdobenie perníkov – 

tvorivé dielne 
Svetový deň výţivy, Svetový deň vody,  

Zima a jej premeny Medzinárodný deň mlieka – mliečny program 

Medzinárodný deň detí Vedomosti o doprave = bezpečnosť na cestách 

Športom proti drogám Preventívny program Emka to vie   

Karneval 
Spolupráca s RÚVZ – prednášky o zdravej 

výţive, o škodlivosti fajčenia a návykových látok 

Veľkí čítajú malým – cyklické stretnutie 

v MŠ 
Európa v škole 

Pietny akt pri príleţitosti osláv 71. 

výročia ukončenia druhej svetovej vojny  
Klasici v komikse 

Lampiónový sprievod  Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí 

Hviezdoslavov Kubín 
Kultúrno-prezentačné podujatie obce Stakčín - 

Ľude pud Nastasom  

Maľované vajíčka – tvorivé dielne Detský čin roka  

Vianočná pošta Zober loptu nie drogy 

Pravidelná prezentácia školy na webovej 

stránke 
Deň Zeme 2016 

Stridţie dni Čas premien -  Medzi nami dievčatami 

Plavecký výcvik Deň narcisov 

Lyţiarsky výcvik Spolupráca s obecnou kniţnicou 

Florbalový turnaj v rámci Svetového dňa 

bez tabaku 
Podtatranský školák  

Výšivky starých mám Cesty za poznaním minulosti 2016 

 

Spolupráca so správou NP Poloniny – Fauna 

a flóra NP Poloniny – prírodná rezervácia 

Šípková, súťaţ Poloniny v 101 otázkach a 

odpovediach 

 Botanikiáda 2016 – „Tajomné rastliny“ 

 EKO DNI 2016 

 Festival ľudového umenia 

 

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 2015 a jún 2016. 

Redakčná rada prezentovala v školskom časopise zaujímavé príspevky zo ţivota školy. Obe 

vydania boli odoslané do súťaţe Podtatranský školák. 

Časopis bol vydávaný pod vedením Nadeţdy Šothovej, ktorá bola zodpovedná aj za jeho 

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

V redakčnej rade pracovali ţiaci našej školy.  

Pri príleţitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a vyhlásenia Roku Ľudovíta Štúra 

ţiaci s vyučujúcimi slovenského jazyka a a literatúry pripravili výstavu o ţivote a tvorbe tejto 

významnej osobnosti a vydali Zborník ţiackych literárnych prác. 

Vhodnými metódami a formami práce sme si pripomenuli rôzne aktivity z príleţitosti 

významných dní ako Medzinárodný deň seniorov, Európsky týţdeň boja proti drogám, 
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Svetový deň – pohybom k zdraviu, Deň narcisov, Deň víťazstva nad fašizmom. 

Spolupráca školy a rodičov je mimoriadne významná súčasť ţivota školy. Preto je našou 

snahou vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do 

riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, do ozajstnej spolupráce 

v prospech detí. Foriem a moţností ako spolu dobre spolupracovať je mnoho. V tomto 

školskom roku sme zorganizovali niekoľko spoločných podujatí, do ktorých boli zapojení aj 

rodičia našich ţiakov. 

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

Koordinátor prevencie drogových závislostí v spolupráci s vyučujúcimi pripravili pre  ţiakov 

zaujímavé športové popoludnia s cieľom vyplniť voľný čas detí športom, 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. 

Školské a mimoškolské aktivity podporujú výchovno-vzdelávací proces, talenty, fyzickú 

zdatnosť, morálne a vôľové vlastnosti, formovanie charakteru, tvorivosť ţiakov,  prispievajú k 

zmysluplnému vyuţívaniu voľného času a zároveň k prevencii negatívnych javov. Aktivity 

školy významne prispievajú k udrţiavaniu dobrého mena školy a prezentácii školy na 

verejnosti aj prostredníctvom multimediálnych foriem, napr. webovej stránky školy,  tlače a 

propagačných materiálov. Významným príspevkom je účasť na športových aktivitách, v 

našich podmienkach aj medzinárodných, ktoré viedli k nadväzovaniu priateľstiev a 

vzájomnému spoznávaniu sa. 

  

18 Zapojenie do projektov  
 

Podpora čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností ţiakov základných škôl boli 

cieľom projektu Slovenskej pedagogickej kniţnice v rámci Medzinárodného mesiaca 

školských kniţníc 2015 - Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách. Do 6. 

ročníka projektu sa v priebehu mesiaca október zapojila aj naša škola. Jeho cieľom bolo 

nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh. Našej škole bola pridelená partnerská škola zo 

Slovenska, konkrétne ZŠ Rastislavova v Prievidzi.  

 

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorý svojím obsahom motivuje ku 

konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zor ientovať sa v 

hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. V školskom 

roku 2015/2016 sa ţiaci školy zapojili uţ do 16. ročníka projektu,  ktorý sa koná pod záštitou 

prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Do projektu sme zaslali jeden príspevok 

do kategórie Pomoc rovesníkom. 3. etapa projektu bude prebiehať v mesiacoch september aţ 

november. Deti a pedagógovia pracujú s pedagogickým materiálom na hodinách etickej 

výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube a cez skutočné príbehy detí sa učia 

pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu. 

Čas premien - cieľom projektu je umoţniť ţiakom chápať fyzické a psychické zmeny, 

ktorými budú prechádzať alebo uţ prechádzajú a uvedomiť si, ţe tieto zmeny sú beţnou 

súčasťou ich vývinu. Súčasne s týmto projektom prebieha aj projekt Medzi nami dievčatami 

od spoločnosti Always. Súčasťou oboch programov je  beseda s koordinátorkou výchovy 

k manţelstvu a rodičovstvu. 

Projekt pre žiakov 5. ročníka – Hravo ži zdravo. Zaoberá sa problematikou zdravej výţivy 
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a zdravého ţivotného štýlu. Cieľom kurzu a súťaţe je pracovať na zmene stravovacích 

zvykov s dôrazom na správnu skladbu jedálnička a správny stravovací reţim. Kurz sleduje 

okrem iného aj pohybovú aktivitu detí a snaţí sa ich motivovať k zníţeniu času stráveného 

sledovaním televízie alebo hraním počítačových hier. 

Botanikáda  - hlavným cieľom projektu je vzbudiť záujem talentovaných ţiakov o oblasť 

botaniky prostredníctvom hravej formy súťaţe a nenútenou formou ich informovať o 

význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní, ochrane a tvorbe ţivotného prostredia a 

prostredníctvom týchto malých nadšencov botaniky posunúť získané informácie medzi ich 

rovesníkov. 

Hovorme o jedle – projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia 

mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Hyza, a.s. a 

Poľnohospodársko-podielnické druţstvo Prašice sídlo Jacovce. Hlavným cieľom projektu je 

vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeţe o 

potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého ţivotného štýlu, o úlohe 

potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu ţivotného prostredia. 

 

INFOVEK  - prostredníctvom informačných a komunikačných technológií  premieňame 

školu na modernú školu tretieho tisícročia. Charakteristickou črtou projektu Infovek je, ţe 

integruje v sebe rozvoj všetkých spomínaných troch aspektov premeny školy: budovanie 

hardvérovej infraštruktúry - prípravu učiteľov - tvorbu edukačného obsahu. 

Nositeľom projektu Digitálne učivo na dosah je MŠVVaŠ SR, partnerom projektu je Úrad 

vlády Slovenskej republiky, ktorý ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť 

ústredného portálu, a ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu a 

elektronické prepojenie ústredných orgánov štátnej správy cez Govnet. 

Cieľom projektu je vytvoriť a prevádzkovať sluţbu prístupu k digitálnemu a vzdelávaciemu 

obsahu. Víziou projektu je zabezpečenie systémových podmienok potrebných pre vytvorenie 

dostupnosti aj prístupnosti širokej škály informácií, súvisiacich elektronických sluţieb, či 

digitálneho edukačného obsahu on-line v školách ako súčasti budovania vzdelanostnej 

ekonomiky v digitálnej spoločnosti. Realizáciou projektu sa odstránia regionálne rozdiely a 

zaostávanie škôl v základnom vybavení a konektivite.                     

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

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

19 Výsledky inšpekčnej činnosti  

Dátum inšpekčnej kontroly:   6.04.2016 

Druh inšpekcie: tematická  

Predmet inšpekčnej činnosti:  Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského 

testovania ţiakov 9. ročníka v základnej škole 

Závery: 

Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodrţali časový 

harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Nedostatkom pri 

priebehu testovania ţiakov bolo nedodrţanie niektorých pokynov NÚCEM pre školských 

koordinátorov a administrátorov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.  

http://www.smz.sk/
http://www.smz.sk/
http://www.ppdprasice.sk/
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Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. bod 2 Pokynov pre školských koordinátorov  k papierovej forme testovania pre ţiakov 

9. ročníka ZŠ zo zdravotným znevýhodnením T-9 2016 vydaných NÚCEM 

(nedodrţanie kritérií pre výber administrátora ţiakov zo ZZ z hľadiska aprobácie), 

2. bod 5 Pokynov pre školských koordinátorov  k papierovej forme testovania pre ţiakov 

9. ročníka ZŠ T-9 2016 vydaných NÚCEM (nezabezpečenie dozoru na chodbe počas 

testovania), 

3. bod 14 Pokynov pre školských administrátorov  k papierovej forme testovania pre 

ţiakov 9. ročníka ZŠ T-9 2016 vydaných NÚCEM (neskontrolovanie pomôcok 

ţiakom). 

 

Dátum inšpekčnej kontroly:   21.04.2016 

Druh inšpekcie: tematická  

Predmet inšpekčnej činnosti:  Kontrola odpoveďových hárkov z testovania 

ţiakov 9. ročníka základnej školy 

Závery: 

U všetkých kontrolovaných ţiakov sa zistilo, ţe zaznamenali aspoň jeden správny výsledok 

do odpoveďového hárka (ďalej iba „OH“) bez písomného riešenia. Správne výsledky uvedené 

v OH bez písomného riešenia sa vyskytovali najmä v uzavretých úlohách s výberom 

odpovede zo štyroch moţností. Ţiadne podozrivé zásahy do OH sa nezistili. Vysoká 

úspešnosť slaboprospievajúcich ţiakov signalizovala prísnejšie súhrne hodnotenie, prípadne 

moţnú nedovolenú pomoc medzi ţiakmi alebo zo strany učiteľov, čo nebolo moţné 

vykonaným spôsobom kontroly potvrdiť. 

20 Materiálno-technické podmienky školy 

Budova základnej školy bola odovzdaná do prevádzky v roku 1959. Komplex sa 

skladá z budovy základnej školy s telocvičňou a novšej prístavby ŠJ.  

 V škole sa nachádza 15 tried  a 9 odborných učební. Odborné učebne umoţňujú plne 

realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.  

Spoločenskú miestnosť vyuţívame na besedy a rôzne podujatia organizované školou 

(karneval, záver školského roka, výchovné koncerty, posedenie pri jedličke).  

Za budovou školy bolo vybudované viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré 

môţu vyuţívať nielen ţiaci našej školy, ale aj široká verejnosť. 

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.   

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, 
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- výmena podlahovej krytiny (na 2. NP), 

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

V rámci finančných moţností 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 2015 423 341,18 € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu: 416 795,56 € 

Normatívne beţné výdavky:                                      384 346,00 € 

Nenormatívne beţné výdavky (vrátane zostatku z roku 2014):         32 449,56 € 
(doprava ţiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, mimoriadne výsledky) 

Originálne kompetencie: 4 000,00 € 

Mimo rozpočtové: dobropis, vlastné príjmy, granty: 2 545,62 € 

                                                                  

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 278 550,86 €  

Na poistné: 97 062,20 € 

Tovary a sluţby: 37 658,06 € 

Transfery:    9 769,97 € 

Nevyčerpané: 300,09 € 

Celkom:                                                                        423 341,18 € 

Tovary a služby: 

631 cestovné náhrady 70,50 € 

632 energie, voda, komunikácie 14 578,24 € 

633 materiál 10 515,48 € 

635 údrţba 691,85 € 

634 doprava 1808,00 € 

636 prenájom prevádzkových strojov 211,20 € 

637 sluţby 9782,79 € 

Celkom:                                                                         37 658,06 € 

V čerpaní poloţky 633 – materiál je zahrnutý nákup všeobecného materiálu a učebných 

pomôcok zo SZP. V tejto poloţke je zahrnuté aj čerpanie finančných prostriedkov 

z originálnych kompetencií. 

Bežné transfery: 

642 náhrada mzdy 379,39 € 

 odchodné 3 937,00 € 

 Doprava ţiakov  5 453,58 € 

  9 769,97 € 

Materská škola 
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Rozpočet materskej školy v roku 2015 78 224,98 € 

Normatív prenesených kompetencií 

(vrátane zostatku z roku 2014)                            5 992,30 € 

Normatív originálnych kompetencií 71 500,00 € 

Mimo rozpočtové príjmy (školné, dobropis) 732,68 € 

 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 45 885,62 € 

Na odvody: 15 055,18 € 

Tovary a sluţby: 17 059,70 € 

Transfery:  224,48 € 

  78 224,98 € 

Tovary a služby: 

631      cestovné náhrady                 58,00 € 

632 energie, voda, komunikácie 6 812,31 € 

633 materiál 7 099,32 € 

635 údrţba 150,00 € 

637 sluţby 2 940,07 € 

 

Bežné transfery: 

642 náhrada mzdy 224,48 € 

  

Školský klub detí 

Rozpočet ŠKD v roku 2015                                        17 148,00 € 

Normatív originálnych kompetencií 16 750,00 € 

Mimo rozpočtové príjmy 398,00 € 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 9 068,53 € 

Na odvody: 3 203,95 € 

Tovary a sluţby: 4 875,52 € 

Transfery                                                                       0 € 

Nevyčerpaný zostatok: 0 €  

    

Tovary a služby: 

632 energie, voda 3 500,00 € 

633 materiál                                                           833,31 € 

637 sluţby   542,21 € 

 

Bežné transfery: 

Náhrada príjmu                                                             0 € 

Odchodné                                                                         0 € 

  

Školská jedáleň 

Rozpočet ŠJ v roku 2014                                       51 740,77 € 

Normatív originálnych kompetencií   45 500,00 € 
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Mimo rozpočtové príjmy (vlastné príjmy), fin. dary 6 240,77 € 

Z celkového rozpočtu bolo čerpané: 

Na mzdy: 24 001,70 € 

Na odvody:                                                                7 574,79 € 

Tovary a sluţby: 19 976,23 € 

Transfery 178,33 € 

Nevyčerpané 9,72 € 

Tovary a služby: 

631      cestovné náhrady    34,35 €  

632 energie, voda, komunikácie 13 308,84 € 

633 materiál 3 762,73 € 

635 údrţba 390,64 € 

637 sluţby 2 479,67 € 

Bežné transfery: 

642 náhrada mzdy 178,33 € 

 Okrem týchto finančných prostriedkov boli z ÚPRaSV – pobočka Snina poskytnuté 

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

12 486,34 € (školské potreby a stravovanie).                                         

22 Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 
Vychádzajúc z Koncepcie rozvoja školy sa nám vo výchovno-vzdelávacom procese 

podarilo splniť tieto ciele: 

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

ţiaka pre ţivot v 21. storočí. Pri napĺňaní cieľa - premena tradičnej školy na 

modernú školu tretieho tisícročia a príprava ţiakov na ţivot a prácu v celosvetovej 

informačnej spoločnosti sme osobitnú pozornosť venovali zavádzaniu IKT do 

edukačného procesu. Zvýšenú pozornosť sme venovali vyuţívaniu IKT vo 

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

2. Osobitnú pozornosť sme venovali modernizácii vyučovacieho procesu aplikáciou 

netradičných foriem a metód vzdelávania s efektívnym vyuţitím IKT s cieľom 

rozvíjania tvorivosti, kritického myslenia a podpory tímovej práce. 

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

skupinové projektové riešenie, úlohy riešené zberom, spracovaním 

a vyhodnocovaním údajov modernými prostriedkami IKT. 

4. Osobitnú pozornosť sme venovali ţiakom so zdravotným znevýhodnením 

zamestnávaním asistenta učiteľa. 

5. Náleţitú 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 ţiakov k zdravému ţivotnému štýlu a realizovali 

aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého ţivotného štýlu. Náleţitú 

pozornosť sme venovali zvyšovaniu zapojenia detí a ţiakov do pohybových aktivít 

a podporovali sme činnosť športových krúţkov a pohybové aktivity v prírode. 
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9. Dôsledne sme sa podieľali na realizácii úloh Národného programu boja proti 

drogám. 

10. Vo vyučovacom procese sme dôsledne realizovali výchovu k manţelstvu 

a rodičovstvu. 

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

a právne vedomie pedagógov a ţiakov. 

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

spolupracovali s rodičmi, CPPPaP a CŠPPaP 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 zdruţenia 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 ţiakov z Jalovej, Stakčínskej Roztoky, Ladomírova, Kolonice a Kalnej 

Roztoky. 
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23  Úroveň výchovy a vzdelávania 

23.1 SWOT analýza školy 

Silné stránky Slabé stránky 

• kvalifikovanosť učiteľov – takmer 100%, 

• popredné umiestnenia ţiakov v okresných 

kolách súťaţí a olympiád, 

• postavenie školy v rámci regiónu, 

• tvorivosť, flexibilita a inovačná schopnosť 

pedagogických zamestnancov, 

• 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, 

Premena tradičnej školy na modernú, 

• vyuţívanie Virtuálnej kniţnice, Datakabinetu, 

aSc agendy a iných internetových portálov pri 

výučbe, 

• prezentácia detí a ţiakov na verejnosti – 

príprava kultúrnych programov pri rôznych 

príleţitostiach, 

• spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy 

a rodičovskou radou, 

• široká ponuka záujmového vzdelávania 

v rámci mimoškolských aktivít, 

• pravidelne aktualizovaná webová stránka 

a školský časopis, 

• rozširovanie kniţničného fondu, 

• 100% umiestnenie ţiakov na stredné školy, 

• poskytovanie priestorov pre mimoškolské 

aktivity – súkromná základná umelecká škola, 

• 2 počítačové učebne, bezplatný internet,  

• 8 učební vybavených interaktívnou tabuľou a 

PC s pripojením na internet, 

• vybavenie školy novými učebnými a 

didaktickými pomôckami,  

• estetická úroveň interiéru školy, 

• posilňovňa, 

• viacúčelové ihrisko, 

• organizovanie lyţiarskeho výcviku, 

• organizovanie plaveckého výcviku, 

• vynovená budova základnej školy po 

rozsiahlej rekonštrukcii,  

• dobrá spolupráca ZŠ s MŠ 

• financovanie školy, 

• 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, 

• nedostatočná spolupráca s rodičmi 

problémových ţiakov, často krát 

neochota riešiť problém zo strany 

rodičov, 

• neodbornosť vyučovania na 2. stupni: 

občianskej výchovy, výtvarnej 

výchovy,  geografie,  

• narastanie výchovných problémov 

u ţiakov, u niektorých ţiakov slabá 

motivácia na učenie, nízka podpora zo 

strany rodičov, 

• feminizácia školy – 2 učitelia - muţi 

z 25-členného pedagogického 

kolektívu 
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Na základe  pozorovania a zistení vplyvov vonkajšieho prostredia  a SW analýzy vyplývajú pre školu 

nasledovné šance a riziká: 

 

Príležitosti Riziká 

• prispôsobenie práce školy novým 

potrebám spoločnosti a okoliu, 

• podpora kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov najmä v 

oblasti inovácií vo výchovno-vzdelávacom 

procese, 
• rozvoj digitálnych moţností, 

• zavádzanie moderných inovačných foriem 

vyučovania a učebných metód,  

• postupné zakúpenie nábytku do tried na 2. 

stupni, 

• zlepšenie propagácie aktivít školy, 

• zvýšenie účasti rodičov a ţiakov na práci 

školy, 

• zapojenie do projektov. 

• 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, 

• prognóza demografického vývoja - 

dlhodobý pokles demografickej krivky.  

• zvyšujúca sa agresivita ţiakov. 

 

 

23.2 Návrhy opatrení 

 
Zvyšovať efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu vyuţívaním vhodných metód 

a foriem práce: 

 vyuţívaním vyučovacích stratégií, metód a postupov, ktoré sú zaloţené na skúsenosti 

a prepojené so ţivotom/ interaktívne záţitkové učenie, projektové vyučovanie/, 

 uplatňovaním aktivizujúcich foriem vyučovania, 

 uplatňovaním vlastnej tvorivosti spojenej s rozvíjaním tvorivosti, 

 vedením ţiakov ku komunikatívnosti a samostatnej práci, 

 systematickým preverovaním vedomostí ţiakov, 

 samostatným, tvorivým a aktívnym prístupom všetkých pedagogických 

zamestnancov k práci 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť orientovať na vytváranie uvedomelého vzťahu k získaniu 

nových poznatkov a schopnosti aplikovať ich v praxi: 

 vytváraním podmienok na osvojenie si metód individuálneho štúdia a  vyuţívaním  

rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie 

 systematicky vyuţívať školskú kniţnicu ako informačné, komunikačné a kultúrne 

centrum    

 zameraním sa na výchovu a vzdelávanie ţiakov jazykovo zručných, schopných 

pracovať s IKT, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní  tvorivo myslieť, riešiť 

problémy a ochotní ďalej sa vzdelávať 

Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

 Zapájať sa do projektov z rôznych oblasti výchovy a vzdelávania na skvalitnenie 

práce.    

 Naďalej venovať zvýšenú pozornosť talentovaným ţiakom, deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 Spolupracovať s výchovnou poradkyňou a posilniť jej pozíciu a kompetencie pri 
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riešení problémov. 

 Spolupracovať s radou školy, rodičovským zdruţením, so školami a školskými 

zariadeniami v meste. 

Budovať pozitívny imidţ školy: 

 dosahovaním dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov, 

 úspešným absolvovaním prijímacích skúšok a následným prijatím ţiakov na stredné 

školy,        

 propagáciou školy v médiách, 

  prezentáciou školy na spoločenských, kultúrnych a športových  podujatiach.   

    

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 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 čiastočne slovenského jazyka a literatúry 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, 

slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, 

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

a cudzieho jazyka na škole vyuţívaním 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 ţiakom, 

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

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

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

vzťahu k učebným osnovám a vzdelávacím štandardom je priemerná aţ málo 

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

ţiakov v testoch nebola podstatne horšia ako klasifikácia ţiakov za predchádzajúce 

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

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

v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch, 

- zabezpečovať kvalitnú prípravu ţiakov na Testovanie-9.  

 

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

Milénium je slobodný výber  vzdelávacej cesty kaţdého ţiaka. Preto aj naším cieľom bolo 

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

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

Záujmová činnosť ţiakov sa realizovala v mimovyučovacom čase a je dôleţitou 

súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania ţiakov. Ţiakom boli poskytované záujmové 

vzdelávacie aktivity v záujmových útvaroch. Záujmové útvary pracovali pod vedením 

pedagogických zamestnancov školy. Naším cieľom bolo poskytnúť všetkým ţiakom rovnakú 
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šancu v prístupe k záujmovému vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám. 

V školskom roku 2015/2016 realizovalo svoju pravidelnú záujmovú činnosť podľa plánu 

práce  15 záujmových útvarov.  

 

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru Počet žiakov 

Šporová príprava Mgr. Marián Hudák 12 

Matematický krúţok Mgr. Lenka Holotová 11 

Príprava na testovanie 9 - MAT Mgr. Lenka Holotová 12 

Umelecký krúţok Nadeţda Šothová 11 

Tanečný krúţok Mária Kerekaničová 12 

Všetkovedko Mgr. Tatiana Sochaničová 13 

Poznaváčik Mgr. Viktória Husťaková 14 

Mozgovňa Mgr. Andrea Mandzáková 20 

Hravá slovenčina Mgr. Anna Piteľová 18 

Šachový krúţok Ing. Ján Sochanič 15 

Šikovníček Mgr. Jana Morongová 20 

Pohybové hry Mgr. Nadeţda Kerekaničová 17 

Poďme na to logicky Mgr. Mária Lojanová 12 

Precvičovanie pravopisných javov Mgr. Viera Varchoľaková 13 

Stolnotenisový krúţok RnDr. Marina Štofirová 16 

 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov k 30.9.2015    228 

Počet ţiakov, ktorí navštevovali záujmové krúţky     214 

         

25 Spolupráca školy s inými právnickými osobami 
 

Sociálna klíma na škole je dobrá, prvoradé sú úlohy zamerané na formovanie ţiakov. Všetky 

úlohy vyplývajú z jedného cieľa – poskytnúť ţiakom kvalitné vzdelanie. V tomto smere škola 

vyvíja aj úsilie o spoluprácu s organizáciami, ktoré pomáhajú napĺňať tento cieľ: 

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 ţiakom. 

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 ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a spolupráca pri organizovaní besied a prednášok na vybrané témy. 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Zákona č. 596/2003 o Z. Z o štátnej správe školstve a školskej samospráve 
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2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. z 1.02.2006 o štruktúre a obsahu 

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

a školských zariadení 

3. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

4. Koncepcie rozvoja školy na roky 2011 aţ 2015 

5. Plánu práce ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín na školský rok 2015/2016 

6. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického zdruţenia a predmetových komisií 

7. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 

Ďalšie podklady k vypracovaniu správy: 

1. Správa z tematickej inšpekcie  

2. Vyhodnotenie jednotlivých podujatí,  

3. Výsledkové listiny ţiackych súťaţí,  

4. Zhodnotenie práce vyučujúcich jednotlivých predmetov, 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Tatiana Kapraľová 

 

V Stakčíne dňa:  21.9.2016 

 

V pedagogickej rade prerokovaná dňa:  6.10.2016 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín,  

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 
 

Predkladá: 
 

Mgr. Tatiana Kapraľová  

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa:  

 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

s ch v á l i ť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, SNP 

412, Stakčín, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2015/2016 

___________________________________ 

        Mgr. Jana Morongová 

Predseda Rady školy pri ZŠ s mŠ, SNP 412, Stakčín 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Obec Stakčín – Obecný úrad 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ, SNP 

412, Stakčín, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2015/2016 

____________________________________ 

         za zriaďovateľa 

 

 


