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Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik 
 
 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch  
a podmienkach školy 

za školský rok 2011/2012 
1.  

a.) Základné identifikačné údaje o škole :  
1. Názov školy :  

Základná škola, Slnečná 422,  Spišský Štiavnik 
 

2. Adresa školy :  
Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik 
 

3. Tel./fax :  
052 7785614 
 

4. Internetová a elektronická adresa školy : 
www.zsspisskystiavnik.sk  
riaditel@zsspisskystiavnik.sk 
 

5. Zriaďovateľ školy :  
Obec Spišský Štiavnik 
 

6. Vedúci zamestnanci školy :  
 
 riaditeľ školy  : Mgr. Peter Gömöry  
 zástupca riad. školy pre 1.stupeň ZŠ :Mgr. Mária Martinková 
 zástupca riad. školy pre 2.stupeň ZŠ : Ing. Iveta Martinková 

       výchovná poradkyňa : Mgr. Zuzana Špinerová 
 
7. Rada školy :  

 
                     Predseda – Mgr. Zuzana Jendrálová – pedagóg 
 

                           Členovia –  Mgr. Anna Hudzíková –   pedagóg 
 
         Mária Budinská – prevádzkový prac.školy 
 

     Bc. Katarína Galovičová – za rodičov 
                                              Viera Martonová –             za rodičov 
                                              Renáta Bachledová –          za rodičov 
                                              Anna Dubňanská –             za rodičov 
 
                                              Ing. Matúš Korheľ –          za obec 
                                              Ing. Daniel Martinko –      za obec 
                                              Koloman Pačaj -                za obec  
                                              Jozef Ferenčák –                za obec                                             
 

mailto:riaditel@zsspisskystiavnik.sk�


b.) Počet žiakov v školskom roku 2011/2012  - 336 na začiatku školského roka. 
 

Zmeny počas školského roka : V školskom roku 2011/2012 navštevovalo školu na 
začiatku školského roka 336 žiakov. V priebehu roka sa tento počet menil. Do školy sa 
prihlásilo 0 žiakov a odhlásilo sa 6 žiakov ( odsťahovali sa z obce). Na konci 
školského roka školu navštevovalo 330 žiakov. Z toho na prvom stupni ZŠ 178 žiakov 
v 13 triedach a na druhom stupni ZŠ 152 žiakov v 12 triedach. Na prvom stupni sa 26 
žiakov vzdelávalo v špeciálnych triedach. Na druhom stupni sa v špeciálnych triedach 
vzdelávalo 53 žiakov v 5-tich triedach. Integrovaných žiakov bolo 34 žiakov. 

 
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - 107 na začiatku 
školského roka. 
 
Z toho v špeciálnych triedach – 79 žiakov a 28 žiakov bolo individuálne integrova- 
ných v bežných triedach ZŠ.  
 
Počas školského roka sa zvýšil počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami o 6. Títo žiaci boli integrovaní v bežných triedach. 
 
Počet žiakov v špeciálnych triedach na konci školského roku – 79 
Počet integrovaných žiakov v bežných triedach na konci šk. roka – 34 
 
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  - 113 na konci 
školského roka. 
 
 
 

c.) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka  - 66 
 
Zápisu do prvého ročníka ZŠ sa zúčastnilo 66 žiakov. Po psychologickom vyšetrení 
boli žiaci zaradení takto : 
1.A – 17 
0.A – nultý ročník -   18 
0.B – nultý ročník – 16 
Odklad o 1 šk. rok – 5 
Do školy nenastúpili v septembri 2 deti ( presťahovali sa do Popradu) 
Do špeciálnej základnej školy nastúpilo 8 žiakov. 
 

 
 

 
      d.) Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí        
            na stredné školy: 

 
          Gymnáziá...............................................................................................4 žiaci 
          SOU 4-ročný odbor .............................................................................12 žiakov 
          SOU 3-ročný odbor ...............................................................................7 žiakov 
          8-ročné gymnázium ..............................................................................2 žiaci  



          Zaradení do pracovného pomeru ..........................................................8 žiakov 
          Spolu ...................................................................................................33 žiakov 
 
          Z celkového počtu 33 končiacich žiakov neukončili stupeň ISCED 2 ( 2.stupeň ZŠ)  
          3 žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v 7.ročníku ZŠ. 
 
 

e.) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2011/2012 : 
 

 
V škole sa  hodnotí podľa Metodického pokynu 22/2011 na hodnotenie žiakov 
základnej školy. 
V špeciálnych triedach sme hodnotili podľa Metodického pokynu č. 32/2011 na 
hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1. 
 
 
Hodnotiaca pedagogická rada vyhodnocovala výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov 
na svojich zasadnutiach každý štvrťrok školského roka 2011/2012. 
 
Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok šk. r. 2011/2012 : 
Prospelo : 323 žiakov 
Neprospelo : 9 žiakov  - z toho  8- prvý stupeň ZŠ, 1- druhý stupeň ZŠ 
Znížená známka zo správania : 0 žiakov 
 
Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 1. polrok šk. r. 2011/2012 : 
Prospelo : 314 žiakov 
Neprospelo : 15 žiakov – z toho 8 –prvý stupeň ZŠ, 7 – druhý stupeň ZŠ 
 Znížená známka zo správania : 16 žiakov 
Pochvala udelená riaditeľom školy : 13 žiakov 
Pokarhanie riaditeľa školy : 1 žiak 

 
Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 3. štvrťrok šk. r. 2012/2013 : 
Prospelo : 318 žiakov 
Neprospelo : 9 žiakov – z toho 8 –prvý stupeň ZŠ, 1– druhý stupeň ZŠ 
Znížená známka zo správania : 0 žiakov 
 
Výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov za 2. polrok šk. r. 2011/2012 : 
Prospelo : 313 žiakov 
Neprospelo : 17 žiakov – z toho 5 –prvý stupeň ZŠ,  12 – druhý stupeň ZŠ 
O opravnú skúšku požiadali 4 žiaci . Po opravnej skúške prospeli všetci 4 žiaci.  
Tým sa počet neprospievajúcich  žiakov na druhom stupni ZŠ znížil na 8 žiakov. 
Znížená známka zo správania : 18 žiakov - z toho 15 žiakov (2), 5 žiakov (3), 
Pochvala udelená riaditeľom školy : 28 žiakov 
Z toho pochvala udelená tr. učiteľom : 12 žiakov 
 

 
 
 
           Školská dochádzka žiakov : 



Žiaci vymeškali spolu 29 002 vyučovacích hodín, čo je o 4330 hodín viac, ako 
v minulom školskom roku. Neospravedlnených bolo 810 hodín, čo je priemer na žiaka 
2,45 hodiny. V školskom roku 2011/2012 bolo vymeškaných neospravedlnených 
hodín viac o 253, ako v šk.r. 2010/2011. Zo strany školy boli urobené všetky 
predpísané opatrenia. 

 
f.) Uplatňované učebné plány :  

 
Škola zabezpečuje základné vzdelanie. 
V školskom roku 2011/2012 sa vyučovalo v 9.ročníku podľa Učebných plánov pre 
1.až 9. ročník základných škôl (variant 2) schválených Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky dňa 14.mája 2003 číslo 520/2003-41 s platnosťou od 
1.septembra 2003.  
V 1.-8.ročníku sa vyučovalo podľa Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 
a ISCED 2 s platnosťou  od 1.septembra 2008. Školský vzdelávací program je 
základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie 
v škole.  
V špeciálnych triedach sme vyučovali podľa ISCED 1 a školského vzdelávacieho 
programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v 2.-3.ročníku a  
v 5.-7.ročníku. V špeciálnych triedach  sa vyučovalo podľa učebných osnov pre 
špeciálne základné školy a ŠVP pre špeciálne triedy. 

 
 

g.)  Počet zamestnancov školy :  
 

Pedagogickí pracovníci – 32 učiteľov 
- 2 rómski asistenti učiteľa 
- 2 učiteľky boli na  materskej dovolenke  

                                           
            Prevádzkoví pracovníci  - 1 ekonómka-účtovníčka 

        - 1 pracovníčka PaM 
        - 1 kurič – údržbár 

                                                    - 3 upratovačky  
 
Kvalifikovanosť pedagogického zboru  v školskom roku 2011/2012: 

 
Kvalifikovanosť pedagogického zboru bola v školskom roku 2011/2012 – 75% (24 
učiteľov z 32).Nekvalifikovaní učitelia : 8 z 31 ( 5 vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa, 
2 vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa– do konca šk. roka si 1 z nich doplnil  kvalifikáciu 
a 1 si ukončil vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa ),1- stredoškolské vzdelanie – učiteľ 
Regionálnej výchovy).  
Tento stav sa ku koncu školského roka zlepšil, nakoľko si pedagógovia zvýšili 
vzdelanie na pedagogických fakultách. 

 
h.) Kvalifikačné predpoklady zamestnancov školy :  

 
Kvalifikovanosť pedagogického zboru bola v šk.r. 2011/2012 .......... 75 % 

 
i.) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti a mimoškolská činnosť : 



 
- Športové a vedomostné súťaže ( stolný tenis, futbal, Hviezdoslavov Kubín, 

Pytagoriáda, Cezpoľný beh) 
- MATÚŠ 2012 – súťaž talentov  
- Spevácka súťaž Slávik Slovenska 
- Divadelné predstavenia  ( profesionálne i amatérske divadlá) 
- Vianočný program a posedenie s rodinnými príslušníkmi 
-  Deň matiek – posedenie s mamičkami, program žiakov 
- Hornádske hry  
- Výstavky prác žiakov 
- Mikulášky deň 
- Zber papiera  
- Zber plastov 
- Besedy : zdravotnícke, výchova k manželstvu a rodičovstvu, staraj sa o čistotu 

tela osobná hygiena, nikdy nezober drogu, ochrana prírody. 
- Škola má webové sídlo, kde sme prezentovali život školy 

 
Naši žiaci sa zúčastnili na rôznych športových, vedomostných a umeleckých 
súťažiach. 

            

Okresné kolo Pytagoriáda  
6.ročník – 7. miesto  

4.ročník – 11.miesto 

Okresné kolo Slávik Slovenska : 

1.kategória (3.ročník) – 1.miesto 

Obvodové kolo Hviezdoslavov Kubín :  

3.ročník – 1. Miesto 

Obvodové kolo Malý futbal :  

1. miesto 

Okresné kolo cezpoľný beh – chlapci – 8. miesto (z 20 družstiev) 

Hornádske hry – 3. miesto 

Obvodné kolo futbal – 1. miesto 

Okresné kolo stolný tenis chlapci  - 1. miesto 

Krajské kolo stolný tenis chlapci – 5. miesto 

 

 

Na konci šk. roka boli najlepší žiaci školy a žiaci, ktorí preukázali najvýraznejšie 
zlepšenie prospechu, správania a úspešne reprezentovali školu na súťažiach, odmenení 
7€ poukážkou na zakúpenie knihy alebo vecnou cenou ( futbalové lopty za postup na 
krajské kolo vo futbale). 

 
j.) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená : 

 



-  Škola podporujúca zdravie 
- Otvorená škola  
- Infovek 

 
k.) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v   

škole:   
 
V školskom roku 2011/2012  nebola na škole vykonaná inšpekčná činnosť.  

           
 

l.) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy : 
  

Vyučovanie sa v školskom roku 2011/2012:  
V škole sa vyučovalo v 25  triedach, z toho v ročníkoch 0. – 4. v 14-tich triedach . Na 
druhom stupni ZŠ v 11 triedach. V dvojsmennej prevádzke sa pre nedostatok 
priestorov školy vyučovali všetky B, C, D triedy 1.stupňa. Od apríla 2012 sme 
vyučovali aj v priestoroch, ktoré dovtedy škola prenajímala Špeciálnej základnej škole 
Spišský Štiavnik. Touto skutočnosťou sa znížila aj smennosť tried a v dvojsmennej 
prevádzke zostali len 4 triedy. 
            Škola nedisponuje telocvičňou. Telesná výchova sa učila na chodbách a  na 
asfaltovom   školskom ihrisku. 
            Škola má jednu počítačovú učebňu, kde prebieha vyučovanie výpočtovej 
techniky a krúžky výpočtovej techniky. V súčasnosti už kapacitne nevyhovuje, preto 
sa v priebehu školského roka 2011/2012 začala prestavovať jedna trieda ( bývalá 
uhliareň potom malá telocvičňa, neskôr trieda) na počítačovú učebňu. Žiaľ, doteraz 
sme nezískali dostatok financií na jej celkové vybavenie ( počítače, monitory, 
dataprojektor). 
            Pre nedostatok priestorov nedisponujeme kabinetmi na každý predmet. Okrem 
kabinetu prírodopisu a fyziky sú učebné pomôcky jednotlivých predmetov uložené 
v skriniach.  

Šatne na prízemí sú prestavané na 2 triedy a kuchynku. 
V školskom vzdelávacom programe sa vyučuje po jednej hodine Regionálnej 

výchovy od 5.ročníka. Plánovali sme prestavať budovu dielní na tento účel, ale pre 
nedostatok financií sa tento zámer nezrealizoval. Preto vyučujeme Regionálnu výchovu 
len v 5.,6., a 7.ročníku, kde nepotrebujeme veľké materiálne vybavenie. V 8.ročníku 
sme plánovali vyučovať Remeslá obce a regiónu. Toto v súčasnosti pre nevyhovujúce 
priestory nie je možné.  
     
           V školskom roku 2011/2012 sme prestavali jednu triedu na počítačovú 
miestnosť, opravili sme strechu a zvody na  prístavbe. Veľkou položkou bola oprava 
kotla na plynové kúrenie. Do knižnice pribudli vstavané skrine na knihy, zakúpili sa 
nové tabule do tried, lavice, žiacke stoličky, katedry a skrine. Jeden kabinet ( bývalá 
zborovňa ŠZŠ) bola prestavaná na zborovňu, pretože bývalá zborovňa už priestorovo 
nevyhovovala. V súčasnosti máme 2 zborovne. Pokračovali sme s revitalizáciou okolia 
školy. 

Na zlepšenie materiálnych podmienok školy sa snažíme získať prostriedky od 
zriaďovateľa, fyzických a právnických osôb, z vlastného rozpočtu a  z prenájmu. 
Prevažná väčšina financií je použitá z rozpočtu školy. Pre vyučujúcich postupne 
zakupujeme notebooky. 

 



V školskom roku 2011/2012 sa zvýšil objem nových učebných pomôcok. Nepodarilo 
sa nám zakúpiť ďalšie interaktívne tabule do učební. 
 
  V školskej jedálni sa v školskom roku 2011/2012 neopravilo, ani nezakúpilo 
žiadne vybavenie, napriek tomu, že stravníkov pribúda ( veľký počet žiakov v hmotnej 
núdzi, stravuje sa celá škola). Tento stav je zapríčinený tým, že zriaďovateľ nezvýšil 
ročný rozpočet už 3 roky. Zvýšili sa vstupy, mzdy, ročný rozpočet nie.  

 
 

m.)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy :  
            
        Školský rok nie je totožný s účtovným rokom, preto Výkaz o správe       
a hospodárení za rok 2011, tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 

 
 
Rok 2012 : 
 
 Rozpočet ZŠ na rok 2012 :  

 
   Spolu –   536 701 €        
    610 –      340 322 € 
    620 –     121 894 € 
    630 -      74 485 € 
 

Mimorozpočtové financie  pre ZŠ: 
 

 1000 € - platba na energie ( financie z  platby za el. energiu, vodu a plyn ŠZŠ ) 
1078,80 € – platba za el. energiu, vodu a plyn ŠZŠ ( čiastka použitá ako časť financií 
na zriadenie počítačovej triedy)  
12 533 € – asistenti učiteľa ( do augusta 2012) 

 
Vzdelávacie poukazy –     3 315 € september – december 2011 

               5 150 € január – jún 2012 
                             
Rozpočet školskej jedálne na rok 2012 : 
  

Spolu :     47 833 €  
610 -        22 410 € 
620 -          8 250 € 
630 -       17 173 € 

 
Mimorozpočtové financie pre ŠJ: 0 € 
 
- Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od      
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0,00 € 

 
- Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,   
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 
aktivít – 0,00 € 

 



n.) Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere  rozvoja školy na príslušný školský 
rok a vyhodnotenie jeho plnenia : 

 
Vo výchovno – vzdelávacej a pedagogickej oblasti : 
 

- posilnili sme autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na 
zefektívnení celkovej práce školy, MZ a PK boli zamerané na skvalitňovanie 
činnosti učiteľa vo vých.-vzd. pocese 

- naďalej vzdelávame v metódach integrovaného tematického vyučovania (ITV) 
- v záujme efektívneho rozvíjania komunikačnej kompetencie a čitateľskej 

gramotnosti sme využili priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 
a zvýšili sme počet hodín v školskom vzdelávacom programe 

- pre nedostatok financií sa nám nepodarilo v 8.ročníku pokračovať vo výučbe 
Regionálnej výchovy 

- systematicky sme budovali školskú knižnicu vhodnú na realizáciu v.-v. 
procesu 

- vzdelávame pomocou najmodernejšej IKT. 
- venujeme osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia, deťom zmyslovo, mentálne a zdravotne postihnutým 
- vo v.-v. procese zabezpečujeme aplikáciu prevencie kriminality  
- vedieme žiakov k úcte k starším, slušnému správaniu v škole i na verejnosti, 

ochrane majetku 
- realizujeme výchovu k manželstvu a rodičovstvu  
- na škole pracovalo 26 záujmových útvarov 
- škola plní Národný program boja proti drogám. V škole pracuje koordinátor 

protidrogovej prevencie. 
- podieľame sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu 

prevencie obezity 
- vytvorili sme Otvorenú školu, kde škola žiakovi neposkytuje len vzdelanie, ale 

žiak tu môže tráviť aj časť svojho voľného času. Je tu vytvorený priestor na 
zábavu a šport pre žiakov. 

- venujeme veľkú pozornosť starostlivosti o nadaných žiakov, žiaci sa zúčastnili 
vedomostných a športových súťaží, kde sme dosiahli aj prvé a popredné 
miesta.  

- na škole pracovalo 8 metodických orgánov. 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. 
 

 Metodické združenie pre 0-tý- 2.ročník 
 Metodické združenie pre 3.-4.ročník 
 Metodické združenie pre prácu s integrovanými žiakmi 
 Metodické združenie špeciálnych tried 
 Predmetová komisia prírodovedných predmetov 
 Predmetová komisia Sj,Nj,Aj 
 Predmetová komisia výchovných predmetov 
 Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov 
 



Plány PK a MZ boli vypracované z plánu školy a jednotlivé úlohy sa rozpracovali na 
dané podmienky komisie. MZ a PK sa pravidelne stretávali na plánovaných 
zasadnutiach, kde si vymieňali   skúsenosti a analyzovali nedostatky.  

 
- končiaci žiaci si mohli vybrať strednú školu, na ktorej budú pokračovať vo 

svojom vzdelávaní, pretože aj v tomto školskom roku ich prijali poväčšine na 
obidve školy, na ktoré si podali prihlášku 

 
 
 
 

 
       Oblasť rozvoja ľudských zdrojov : 
 

- 9 učiteľov si zvyšovali vzdelávanie  formou kontinuálneho vzdelávania. Za 
toto vzdelávanie získali kredity. Škola vypláca v súčasnosti kreditný príplatok 
za 300 kreditov. 

- 2 učitelia si dokončili vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
- zlepšila sa kvalifikovanosť vyučovania  
- rozvíjame právne vedomie zamestnancov 
- pokračujeme vo vzdelávaní koordinátora drogovej prevencie 

 
      Materiálno-technická oblasť : 
 

 Rozpočet školy sa delí na dve časti : originálna kompetencia obce – školská 
jedáleň a prenesená kompetencia obce – ZŠ.  
Napriek zlej finančnej situácii v školstve sme  :      

- zakúpili sme nové učebné pomôcky 
- opravili plynový kotol  
- zakúpili sme nový školský nábytok – lavice, stoličky, katedry 
- opravili strechu na prístavbe, zakúpili zvody 
- zrevitalizovali sme okolie školy 
 
 
 

o.) Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky : 
 

 
- Spevácke súťaže 
- Športové súťaže ( futbal, stolný tenis,..) 
- Testovanie 9 – 2012 

 
 



Výsledky T 9 našej školy boli nasledovné :  

Počet testovaných žiakov: 25 

Priemerný počet bodov 
a priemerná úspešnosť 
v rámci Slovenskej 
republiky : 

Priemerný počet bodov 
a priemerná úspešnosť v ZŠ 
Spišský Štiavnik: 

  
Matematika Slovenský 

jazyk 

  

Matematika Slovenský 
jazyk 

11,51 bodov 

57,54 % 

13,62 bodov 

54,46 % 

12,48 bodov 

62,4 % 

13,56 bodov 

54,24 % 
 

 
V školskom roku 2011/2012 sa po prvýkrát stalo, že škola mala nižší priemerný počet bodov 
v predmete, ako bol celoslovenský priemer. Táto skutočnosť je zapríčinená tým, že 
Testovanie 9 vykonalo po prvýkrát vyšší počet žiakov z málopodnetného prostredia. Pre nich 
Slovenský jazyk a literatúra ťažkým premetom, pretože to nie je ich materinský jazyk. Po 
slovensky sa doromumievajú len v škole.  
 
 
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť : 

 
- Vyučovanie TV  - žiaci cvičia na školských ihriskách a v škole na chodbe. 

Ihriská je možné využívať len v jesenných a jarných mesiacoch.  
- Vyučovanie Informatiky – počítačová triedy už kapacitne nevyhovuje. Na 

dokončenie druhej učebne INV potrebuje škola ďalšie financie, ktoré 
nedokážeme zabezpečiť z vlastného rozpočtu. 

- Cudzie jazyky – škola nedisponuje jazykovou učebňou 
- Chémia, fyzika, prírodopis – škola nedisponuje laboratóriom 

 
 

p.) Úspešnosť prijímania žiakov na ďalšie štúdium : 
Viď bod d.) 

 
  2.  
      

a.) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole : 
 

- kapacitne škola nevyhovuje 
- triedy boli predelené drevenou priečkou, vyučovalo sa aj v dvosmennej 

prevádzke 
- veľká prestávka trvá 20 minút a je po 2 vyučovacej hodine 
- malé prestávky trvajú 10 minút 
- na poobedňajšej smene sú vyučovacie hodiny skrátené o 5 minút, malé 

prestávky trvajú 5 minút a veľká prestávka trvá 10 minút 



- škola má školskú kuchyňu a jedáleň, kde žiaci i zamestnanci školy obedujú. 
Priestorovo školská jedáleň už nevyhovuje, pretože sú mesiace, kedy sa 
stravuje celá škola. 

 
 

b.) Voľnočasové aktivity školy : 
 

V školskom roku 2011/2012 pracovalo na škole 26 záujmových útvarov, kde žiaci  
trávili svoj voľný čas.  
Počet záujmových krúžkov : 26 
Počet vydaných vzdelávacích poukazov : 336 
Počet prijatých vzdelávacích poukazov : 296 

 
Žiaci absolvovali v týchto jednotlivých krúžkoch 60 vyučovacích hodín počas celého 
školského roka. 

 
c.) Spolupráca školy s rodičmi : 

 
Počas školského roka 2011/2012 nevznikli väčšie problémy v spolupráci medzi školou 
a rodičmi. Všetky problémy, ktoré vzniknú počas školského roka sa snažíme riešiť 
s rodičmi operatívne osobnými stretnutiami.  
Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečená prostredníctvom Rady rodičov, Združenia 
rodičov, cez triednych učiteľov a osobným kontaktom.  
 

d.) Vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, 
ktoré sa na výchove v škole podieľajú :  

 
- Spolupráca s rodičmi žiakov je na dobrej úrovni. Toto konštatovanie však 

neplatí  pre rodičov žiakov z málopodnetného prostredia. Títo rodičia 
neprejavujú o vzdelávanie svojich detí žiaden alebo len malý záujem. 

- Už tradične sa stretávame s rodičmi a príbuznými našich žiakov pri príležitosti 
Dňa matiek, pri Vianočnej besiedke. 

- Bývalí žiaci často navštevujú svoju bývalú základnú školu a zdôverujú sa nám 
so svojimi úspechmi i neúspechmi v ďalšom štúdiu. 

- V školskom roku 2007/2008 obnovila naša škola spoluprácu so ZŠ v Slopnici-
ČR a žiaci z oboch škôl uskutočnili koncoročné školské výlety do družobnej 
školy. 

 
 
 
 
Záver :  
 

Po analýze výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a jej podmienok v školskom 
roku 2011/2012 sa v budúcnosti treba zamerať na: 

 
- zlepšenie dochádzky žiakov, hlavne zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného 

rodinného prostredia; 
- zefektívnenie spolupráce školy s rodinami sociálne znevýhodnenými – hľadať 

spôsoby ich pritiahnutia k činnosti školy a vzbudenie záujmu o školský život ich detí; 



- skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP; 
- na základe motivácie žiakov , organizovania záujmovej činnosti a zmysluplných 

voľnočasových aktivít znižovať množstvo negatívnych výchovných opatrení a znížených 
známok zo správania udeľovaných  žiakom v klasifikačných obdobiach; 

- zabezpečiť úplnú kvalifikovanosť vzdelávacieho procesu ďalším vzdelávaním 
pedagogických zamestnancov; 

- hľadať finančné prostriedky  na nevyhnutné opravy a rekonštrukcie školských budov 
(výstavba telocvične, dokončenie počítačovej triedy, zvýšenie počtu učební  - odbúranie 
smennosti žiakov, špeciálne učebne jazykov, chémie,...., rekonštrukcia školskej jedálne, 
zväčšenie kapacity návštevníkov školskej jedálne, ...) 

 
 
 
 
 

                                                                                                  Mgr. Peter Gömöry 
                                                                                                     riaditeľ školy 
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