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História školy 
 

     Základná škola bola otvorená 1. septembra 1977, keď sa presťahovala  zo starej 

budovy terajšej CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Nová  budova  školy bola  vybudovaná ako 22 

triedna škola nákladom 21 miliónov Kčs a stavali ju Pozemné stavby Bardejov, závod 04. Jej 

vtedajší oficiálny názov bol 1. základná deväťročná škola v Bardejove. Po roku boli 

skompletizované obe telocvične. V roku 1990 bol svojpomocne dostavaný športový areál 

s atletickým oválom a doskočiskami. Samotná budova dostala nový vzhľad v r. 1996, kedy 

prebehla rekonštrukcia rovnej strechy na sedlovú  spojená s opravou fasády budovy, náterom 

okien zvonku a stavebnými úpravami telocviční. 

 Od začiatku existencie školy sa kládol dôraz na vyhľadávanie talentovaných ţiakov. 

Najprv boli zriaďované triedy a rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných 

predmetov a to v školskom roku 1982/83. V tom istom roku začali postupne prechádzať triedy 

s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku zo ZŠ na Ševčenkovej 

ulici v Bardejove. V poslednom období máme najviac tried s rozšíreným vyučovaním M a 

informatiky, ktoré po výbere zriaďujeme od 5. ročníka. Od minulého roku, kedy bola zvýšená 

dotácia na CJ majú podľa školského vzdelávacieho programu ţiaci 1.a 2. ročníka jednu 

hodinu CJ. Od 3. ročníka sú povinné 3 hodiny a od 6. Ročníka je  povinný druhý CJ s počtom 

2 hodiny. 

 Škola nadobudla právnu subjektivitu s účinnosťou od 1.4.2002 na základe zriaďovacej 

listiny vydanej pod číslom 5/2002/00066 Okresným úradom v Bardejove, list vlastníctva číslo 

6279, katastrálne územie: 801712 Bardejov, vlastník Mesto Bardejov s úplným majetkovým 

vysporiadaním. Dodatky k zriaďovacej listine boli zriaďovateľom, ktorým je Mesto Bardejov 

vydané:  č.1 dňa 16.12.2003, č.2  dňa 25.6.2009 a č.3 dňa 19.11.2009. 

 

A   ZÁKLADNÉ  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 
   

1. Názov školy:  ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

 

2. Adresa školy: Komenského 23 

                                   085 13  BARDEJOV 

 

3. Telefónne číslo školy:  054/4722383 

                                           054/4885171 

  Faxové číslo školy:     054/4722383 

 

4. Internetová adresa: http://zskombj.edupage.org  

Elektronická adresa:  skola@zskombj.edu.sk 

 

5. Zriaďovateľ: Mesto Bardejov 

                                  Radničné námestie č.16 

                       B a r d e j o v 

                                  IČO: 00321842 

                                  Telefón: 054/4862122 

                                  Fax: 054/4722476 

            Internetová adresa: www.e-bardejov.sk 

                       Elektronická adresa primator@bardejov.sk 

 

mailto:skola@zskombj.edu.sk
http://www.e-bardejov.sk/
mailto:primator@bardejov.sk
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6. Mená vedúcich zamestnancov školy: Mgr. Štefan KUČA – riaditeľ školy 

                                                                  Mgr. Anna Varholová –zástup.riad.školy    

                                                                  Mgr. René Medzihradský – zástup.riad.školy 

 

 

7. Rada školy:   Mgr.Ľudmila Kurimská – predsedníčka – za ped.pracovníkov školy    

                           Ing.Viliam Kohút – podpredseda – za rodičov 

 Mgr. Viera Packová – tajomníčka – za pedagogických pracovníkov 

                           Bc.Janka Adamíková – členka – za nepedagog.pracovníkov 

 Ing. Miroslav Matys – člen – za rodičov 

 Emília Baránková - členka – za rodičov  

 JUDr.Martin Tuleja – člen – za rodičov 

 RNDr.Vladimír Savčinský – člen – poslanec MsZ 

 RNDr.Marcel Tribus – člen – poslanec MsZ 

 Ing. Jaroslav Ţák – člen – určený MsZ 

 Mgr. Marián Barančík – člen – určený MsZ 

 

8. Poradné orgány školy: 

 Výchovná poradkyňa:    Mgr Viera Packová 

 Školský špec.pedagóg:  PaedDr. Emília Petková 

 Škol.psychológ /na dohodu/: PhDr.Jaroslav Dţunda 

 Koordinátor ŠPZ:          PaedDr. Ľudmila Glittová 

 Koordinátor PPDZ:       Mgr. Beáta Skreptáčová        

 

 

9. MZ a PK: MZ 1.-2.roč.                 Mgr. Alena Geffertová   – vedúca 

 MZ 3.-4.roč.   Mgr. Oľga Lišivková – vedúca 

 ŠKD Martina Škvareková – vedúca vychovávateľka 

 

 PK Slovenský jazyk Mgr. Mária Ovšonková – vedúca 

 PK Matematika Mgr. Jana Varcholová - vedúca 

 PK Cudzie jazyky PaedDr.Silvia Běčáková – vedúca 

 PK Dejepis Mgr. Beáta Skreptáčová – vedúca 

 PK Geografia Mgr. Viera Packová – vedúca 

 PK Biológia Mgr. Milada Hanuščinová – vedúca 

 PK Fyzika a chémia RNDr.Danka Ellerová – vedúca 

 PK Občianska výchova  Mgr. Dana Skalová – vedúca 

 PK Telesná výchova  Mgr. Sergej Kravec – vedúci 

 PK Výtv.a hud.vých. PaedDr. Viera Remetová – vedúca 

 PK Techn.výchova Mgr. Rastislav Sabol – vedúca 

 PK Etická a náb.vých. Mgr. Mária Delejová – vedúca 

 PK špec.pedagóg. PaedDr. Emília Petková – vedúca 

 PK Int.nadan. tried Mgr. Mária Peláková - vedúca 
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PERSONÁLNA CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Počet pedagogických pracovníkov školy: 57 

 kvalifikovanosť: 100 %  

 

Počet vychovávateliek ŠKD: 10 

 kvalifikovanosť: 100 % 

 

Počet asistentov učiteľa: 5  

 

Počet katechétov: 3 

 

Počet pracovníkov učtárne: 2 

 

Počet pracovníkov ŠJ: 10 

 

Počet ostatných zamestnancov: 10 

 

Počet všetkých zamestnancov: 97 

 z toho ţien: 86 

 

 

 

 

B   ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY 
 

    Zásluhou dobrých výsledkov školy, jej dobrému menu na verejnosti, ako aj ústretovosti 

k rodičom, nezápasíme s nedostatkom ţiakov, skôr s nedostatkom priestorov. Oproti 

školskému roku 2011/2012 sa počet ţiakov mierne zvýšil. 

     V závere školského roku 2012/2013 evidujeme 912 ţiakov. 

 

 

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

Počet tried 5 4 4 4 17 6 4 5 5 4 24 41 

Počet žiakov 90 76 96 98 360 126 97 115 118 96 552 912 

      z toho dievčat 48 30 48 52 178 62 46 66 59 51 284 462 

      z toho chlapcov 42 46 48 46 182 64 51 49 59 45 268 450 

Počet žiakov zo 
soc.znevyh.prostredia 0 0 3 0 3 12 11 5 0 1 29 32 

        z toho dievčat 0 0 0 0 0 4 4 2 0 1 11 12 

        z toho chlapcov 0 0 0 0 0 8 7 3 0 0 18 20 

Počet integr.žiakov 0 3 1 9 13 9 15 8 4 7 43 56 

        z toho dievčat 0 0 1 6 7 5 6 6 1 7 25 32 

        z toho chlapcov 0 3 0 3 6 4 9 2 3 0 18 24 

Z toho žiaci zo 
soc.znevyhod.prostr. 0 3 0 5 8 9 11 6 2 4 32 41 

Počet dochádz.žiakov 10 6 15 12 43 38 23 47 47 37 192 235 
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C    DOCHÁDZKA ŢIAKOV 
         Najviac zameškaných hodín je spôsobených ochoreniami ţiakov, ktoré sú 

ospravedlnené. Najviac neospravedlnených hodín je hlavne u ţiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Účinné sú opatrenia prijímané školou, ako napr. zníţená 

zámka zo správania, pravidelné mesačné hlásenia za nedbalú školskú dochádzku 

s následným zniţovaním sociálnych dávok, alebo rodinných prídavkov, resp. ich 

zadrţanie zo strany zriaďovateľa. 

    V čoraz väčšej miere sa rozmáha u mnohých rodičov zakrývanie, resp. 

ospravedlňovanie nedbalej školskej dochádzky svojich detí rôznymi ospravedlnenkami, 

často aj lekárskymi, ktoré získavajú dodatočne, aj keď neboli vôbec u lekára na ošetrenie. 

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

Počet žiakov 90 76 96 98 360 126 97 115 118 96 552 912 

spolu vymeš.hodiny 4401 3969 6246 5150 19766 12144 8567 8502 9736 10478 49427 69193 

      z toho ospravedl. 4401 3969 6246 5149 19765 11335 8221 8497 9648 10224 47925 67690 

      z toho neosprav. 0 0 0 1 1 809 346 5 88 254 1502 1503 

na 1 žiaka vymešk. 48,9 52,2 65,1 52,55 54,90 96,38 88,32 73,93 82,51 109,14 89,54 75,87 

na 1 žiaka ospr. 48,9 52,2 65,1 52,54 54,89 89,96 84,75 73,87 81,76 106,50 86,82 74,22 

na 1 žiaka neospr. 0 0 0 0,01 0,01 6,42 3,57 0,06 0,75 2,64 2,72 1,65 

Poč.ž.zo soc.znev.pr. 0 0 3 0 3 12 11 5 0 1 29 32 

spolu vymešk.hod. 0 0 411 0 411 3365 1843 800 0 287 6295 6706 

z toho ospr. 0 0 411 0 411 2561 1526 768 0 287 5142 5553 

z toho neospr. 0 0 0 0 0 804 317 32 0 0 1153 1153 

na 1 žiaka ospr. 0 0 137 0 137 213,42 138,73 153,6 0 287 177,31 173,53 

na 1 žiaka neospr. 0 0 0 0 0 67 28,81 6,4 0 0 39,76 36,03 

 

D   PROSPECH ŢIAKOV 
     Celkový prospech ţiakov je primeraný skladbe ţiakov školy. Naďalej pozorujeme 

zhoršenie prospechu, hlavne čo sa týka ţiakov 9. ročníka. Pred celoplošným testovaním 

väčšiu nervozitu s počtom zodpovednosti preţívali vyučujúci M a SJL ako samotní ţiaci. 

      Aj keď tohto roku po dlhšom čase prebiehali prijímacie pohovory na Gymnázia 

a SOŠ, boli to však viac formálne ako ozajstné „prijímačky“. 

      Škola eviduje veľký počet integrovaných ţiakov. Niektorí z nich sa zúčastnili 

celoplošného testovania ţiakov 9. ročníka a v percentuálnom hodnotení ho rapídne zníţili. 

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

celkový počet žiakov 90 76 96 98 360 126 97 115 118 96 552 912 

z toho prospeli 90 76 96 98 360 126 94 114 118 95 547 907 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 

z toho neklasifikov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho opak.ročník 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

z toho opr.skúška 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Poč.ž.zo so.znev.pr. 0 0 3 0 3 12 11 5 0 1 29 32 

z toho prospeli 0 0 3 0 3 12 8 4 0 0 24 27 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 

z toho neklasifikov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho opak.ročník 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

z toho opr. skúška 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
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E    SPRÁVANIE ŢIAKOV 
 

 V správaní najväčším problémom je porušovanie školského poriadku zlou 

dochádzkou, ktorá sa ţiaľ v čoraz väčšej miere začína prejavovať nielen u rómskych 

ţiakov. Narastá počet priestupkov vulgarizmu, šikanovania, vandalizmu, ktoré sú riešené 

v zmysle klasifikačného a vnútorného poriadku školy. Niektoré prípady boli riešené cez 

soc. odbor, mestskú políciu a policajné orgány. 

     V oblasti správania je v čoraz väčšej miere sťaţená  spolupráca s rodičmi, ktorí si 

neoveria danú situáciu, často veria nezmyslom, ktoré im natárajú ich detí a chodia so 

sťaţnosťami na riaditeľstvo školy. 

 

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

Celkový počet žiakov 90 76 96 98 360 126 97 115 118 96 552 912 

Pochvaly za vzorné 
správ. a reprezent. 19 10 11 15 55 12 14 32 16 15 89 144 

Napomenutie TU 0 0 0 0 0 1 3 3 10 2 29 29 

Pokarhanie TU 0 0 0 5 5 1 13 7 22 2 45 50 

Pokarhanie RŠ 0 0 0 1 1 4 6 3 4 3 20 21 

Veľmi dobré 
správanie 90 76 96 98 360 117 89 112 115 93 526 886 

Zníž.zn.zo správania 0 0 0 0 0 3 1 3 1 0 8 8 

Uspokojivý 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 8 8 

Menej uspokojivý 0 0 0 0 0 4 3 0 2 1 10 10 

Neuspokojivý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

F  ÚDAJE O ZÁPISE DO 1.ROČNÍKA 
 

 Počet zapísaných ţiakov:             89 

           z toho odklady:                        5    

do 1. ročníka nastúpilo:               84 

       V  školskom roku 2013/2014 budú v 1. ročníku štyri triedy. 

 

 

G   CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŢIAKOV 9. ROČNÍKA 

    A PRIJATIE  NA SŠ 
 

         Celoplošného testovania ţiakov 9. ročníka sa zúčastnilo  91 ţiakov.  

 

Výsledky: 

 SJ M 

Priemerný počet bodov školy: 18,20 12,76 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 72,79% 63,79 % 

Percentil školy 77,83% 63,62% 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 67,51% 60,07% 
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    V školskom roku 2012/2013 ukončilo školskú dochádzku  96  ţiakov 9. ročníka.   Dvaja 

ţiaci neprejavili záujem o štúdiu na SŠ. 

1 ţiačka 8. ročníka bola prijatá na bilingválne gymnázium v Prešove. 

 

  

Gymnázium L. Stöckela, Bardejov  21 

Gymnázium Slovenská 5, Bardejov 9 

Súkromné gymnázium, BJ   9 

Obchodná akadémia, Bardejov  3 

SPŠ Komenského 5, Bardejov  18 

HA  J. Andraščíka, Bardejov   5 

Spojená škola, Štefánikova 64,  Bardejov 4  

SSOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov  2 

Spojená škola J.Henischa, BJ   14 

Praktická škola, Bardejov   1 

Súkromné SOŠ,  Poprad     1 

Konzervátorium, Košice   1     

Gymnázium sv. Moniky, Prešov  1 

Gymnázium Košice    1 

SPŠ Prešov     1                 

SUŠ Košice     1     

SZŠ Košice     1 

SZŠ Prešov     1 

 

S p o l u              94 

 

      

Povinnú školskú dochádzku končia aj 2 ţiaci v niţších ročníkoch. 

  

 

H     ISCED 1 /1.-4.roč./ 
 

       Zasadnutia MZ sa uskutočňovali podľa plánu práce MZ. Naliehavé problémy sa riešili 

mimo určených termínov.  

Aj v tomto šk. roku  sa ţiaci zúčastňovali rôznych podujatí . Kladne hodnotíme 

dopravnú výchovu, ktorú ţiaci absolvovali na dopravnom ihrisku. Zábavnou formou si 

preverili svoje schopnosti chodcov i jazdcov na bicykli. 

Nezabudnuteľným dňom pre prvákov bolo ich slávnostné pasovanie.  

V októbri ţiaci 1. – 4. ročníkov pripravili spoločnú výstavu prác, projektov a 

literárnych dielok ku Dňu svetovej výţivy. Štvrtáci navštívili Planetárium  a Solivar 

v Prešove.  

Zúčastnili sa tieţ divadelného predstavenia Snehulienka a sedem trpaslíkov, Sneţní 

ľudkovia, Malý princ, Popoluška, Očová, Očová, Vítanie jari, predstavenia Medzi nami. 

Ţiaci sa  zapájali do rôznych výtvarných  súťaţí: Jesenná nádhera, Farby a krásy 

jesene, Vianoce – vôňa domova, Mlieko pre deti, Mamička a ich deti, Poľovníci a príroda, 

Čarovné  jablko, Ochrana  pred poţiarmi a iných.  Medzi najúspešnejších  výtvarníkov  patria  
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Lea Onuferová, B. Petričková, B. Barančíková, Ţdiňáková zo 4.A, M. Mokroluský,  D. Čech 

– Gut, S. Greňová, z 1.A, E. Poláková, M.Barančík, N.Bubeníková, K.Klebanová, L. Hudák, 

A. Voľanská, S. Sidorjaková z 1.C, D. Paľuvová, S. Kapsdorferová z 2. C. 

Obľúbené sú aj  besedy so spisovateľmi – v tomto roku so spisovateľkou Janou 

Nagajovou, predstavenia dramatizovaného čítania s p. Mrkvičkom, Haliganda, interaktívne 

čítanie „ Snehová vločka“, literárne súťaţe v prednese poézie a prózy. Chvályhodné sú aj prvé 

spisovateľské pokusy ţiakov.  Ţiaci 1.C, 2.D,  2.C a 4. A sa tieţ zúčastnili literárnej súťaţe 

„ Kníhtlačiarik“ , kde sa najviac darilo  a 1. miesto za knihu“ Svet lesa a stromov“ získali 

ţiaci 2. D.  

 Ţiaci 4. A  nás reprezentovali vo vlastivednej súťaţi „Kráľovské mestá“, kde 

v okresnom kole získali pekné 2. miesto.  

Úspešní  boli ţiaci aj v matematike a informatike.  

V celoslovenskej  súťaţi  I-BOBOR, bolo medzi ţiakmi tretieho a štvrtého ročníka 

 8 úspešných riešiteľov. 

J. Jančik 3.C, L. Onuferová 4.A, M. Marcinčo 4.C, B.Petričková 4.A., A. Bačkovská 4.A,  

M: Kaščáková 3.D, M.Gambaľ 4.D, J Petričko 4.A.  

Vo vedomostnej súťaţiVŠETKOVEDKO získali 6 ţiaci Titul Všetkovedko. Sú to: 

J. Jančík3. C, K. Kapec 3.D, A. Valková 3.D, B. Barančíková 4.A, M. Gambaľ 4.D.  

Medzi ţiakmi 1. stupňa je obľúbená aj súťaţ  KLOKANKO. Zúčastnilo sa jej aţ 99 ţiakov 

a 31 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi.  

V celoslovenskej súťaţi MAKSÍK titul „ Najmúdrejší Maksáčik“ získali: 

J. Jančík, S. Zavacký, Š. Baldovič z 3.C, O. Vaľko z 2.D, A. Matej, L. Hlavinková, M. Labaš 

z 2.A, T. Udič z 2.C, T. Baranková a M. Marcinčo zo 4.C. 

Ţiaci 1. E a 2.D sa zúčastnili „Logickej olympiády.“ Na celoslovenskom kole tejto súťaţe 

nás reprezentovali ţiaci Matej Krumlovský  a Oliver Vaľko. V tvrdej konkurencii ţiakov 

1. -4. roč. získali 17.  a 19. miesto.   

V obvodnom kole „Pytagoriády“  sa na 2. mieste umiestnila A. Valková z 3. C  a  

L.Onuferová  zo 4.A. 

 Ţiaci tretích  a štvrtých ročníkov sa zúčastnili súťaţe mestských škôl v mini futbale. 

Ţiak Marek Mank získal 2. Miesto v okresnej výtvarnej súťaţi Čarovné jablko. Kolektív 

2.D vystúpil s programom pre Úniu ţien Slovenska pri príleţitosti Dňa matiek. 2.D trieda 

uskutočnila verejné prezentácie ročníkových prác – téma: Dinosaury. 

Uţ tradične mala veľký úspech „Cesta rozprávkovým lesom“, ktorú kaţdoročne 

organizuje p. uč. Peláková, krátka reportáţ z tejto akcie bola odvysielaná v Bardejovskej 

televízii. V rámci propagácie školy sme mali uverejnené dva články v Učiteľských novinách. 

Záver školského roka patril  školským výletom a školám v prírode -triedy 2.A, 2.B 2.D  

a 1.E  na Mníchovskom potoku a  ţiaci štvrtých ročníkov v Tatranskej Lomnici.  

 

     

             ŠKD 

 
      V školskom  roku 2012/2013 bolo zriadených 10 oddelení ŠKD s počtom detí 250. 

Vychovávateľky pracovali pod vedením  vedúcej vychovávateľky Martiny Škvarekovej. 

Oddelenia tvorili ţiaci 1.-4.ročníka. Poplatok ŠKD bol 3eura, od januára 2013 sa zvýšil na 5 

eur. 
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    Prevádzka ŠKD bola v čase od 10.40 do 16.30 hod. Všetky vychovávateľky počas 

školského roka pracovali podľa ročného plánu výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Vychovávateľky sa zúčastnili na 5 zasadnutiach MZ a 2 pracovných poradách. 

Obsah práce tvorili činnosti: 

- Spoločensko-vedná 

-Esteticko-výchovná 

-Telovýchovná 

- Pracovno-technická 

- Prírodovedno-enviromentálna 

Počas školského roka sa vychovávateľky podieľali na týchto spoločných akciách: 

,,Halloween párty“– spoločné podujatie všetkých oddelení ŠKD 

,,Pasovanie prvákov“ – učiteľky a vychovávateľky 1.ročníkov pripravili uvítací program pre 

nových ţiakov 

,,Výrobky z prírodného materiálu“ – cieľom bol rozvoj fantázie a tvorivosti ţiakov 

,,Vianočná výzdoba šk.chodby a šk. átrií“ – vychovávateľky sa podieľali na tematickej 

výzdobe školy 

,,Deti deťom“ – kaţdé oddelenie vytvorilo veľkú vianočnú pohľadnicu 

,,Máme radi zvieratká“–boli to zvieratá vyrobené z kartónov 

,,Karneval“ – spoločná akcia, kde spolupracovali triedne učiteľky s vychovávateľkami 

,,V krajine hádaniek“ – akcia prebiehala samostatne v jednotlivých oddeleniach 

,,Naša rozprávková kniha“ – jednotlivé oddelenia si vyrobili svoju vlastnú knihu 

,,Jarná výzdoba šk.chodby a átrií“ – znova sa vychovávateľky podieľali na tematickej 

výzdobe školy 

,,Svet v budúcnosti“ – kaţdé oddelenie sa prezentovalo vlastnou kresbou na chodník, kde 

ţiaci kreslili na danú tému 

,,MDD - zábavné dopoludnie“ – táto aktivita sa niesla v duchu rozprávok pod názvom Cesta 

rozprávkovým lesom 

 

     Oddelenia ŠKD sa priebeţne zúčastňovali akcií organizovaných CVČ, ZUŠ a mestskou 

kniţnicou. Zapojili sme sa aj do súťaţe, ktorú organizovalo CVČ ku ,,Dňu Zeme“ ,kde sme 

získali štyri ocenenia. Pani vychovávateľka. Petričová úspešne prezentovala našu školu 

v súťaţi ,,Najoriginálnejšia vianočná  ozdoba“. Pochvala patrí aj p.vych. Lauffovej, ktorá 

spolu s deťmi v ŠKD vytvorila rozprávkovú knihu, ktorú prezentovala v mestskej kniţnici. 

Zúčastnili sme sa aj divadelného predstavenia s vianočnou tematikou ,,Betlehem“. Deti 

navštevujúce ŠKD sú aj členmi DFS Prvosienka pod vedením p.vych .Kostárovej, kde aktívne 

prezentovali našu školu. Ukončením ich činnosti v šk.roku 2012/2013 bola aj celoškolská 

akcia organizovaná pri príleţitosti ,,Dňa matiek“. 

     Počas celej činnosti ŠKD dbali vychovávateľky na bezpečnosť detí v jednotlivých 

činnostiach a snaţili sa prispieť k utváraniu lepších predpokladov na všestranný a harmonický 

rozvoj osobnosti ţiakov v podmienkach školského klubu. Spolupráca tr .učiteliek a 

vychovávateliek bola na dobrej úrovni. 

    Vďaka patrí aj p .riaditeľovi, ktorý nám vytváral vhodné podmienky pre úspešnú a aktívnu 

prácu vo všetkých oddeleniach ŠKD. 
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      I     ISCED 2  /5.-9.roč./ 

 

Slovenský jazyk 
 
      PK splnila všetky svoje plány a ţiakom našej školy sa mimoriadne darilo v rôznych 

literárnych a jazykových súťaţiach. Vyučujúce sa v tomto šk. roku zamerali hlavne na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti ţiakov a na rozvíjanie ďalších potrebných kompetencií.  

       V septembri boli vo všetkých triedach napísané vstupné a v júni výstupné testy. 

Zorganizovali sme  šk. kolo Olympiády zo SJL, šk. kolo súťaţe Šaliansky Maťko 

a Hviezdoslavov Kubín.  Zapojili sme sa do týchto súťaţí: SNP a jeho odkaz pre slov. národ, 

Starkí sú studnicou múdrosti, Mama, ocko, ste moje všetko, Moja pani učiteľka, môj pán 

učiteľ, Kráľ čitateľov, Hviezdoslavov Kubín, Poľovníci a príroda v tvorbe detí, Šaliansky 

Maťko, Šport je krásny, neberte nám ilúzie, Prečo je voda vzácna, Mikuláš, Mikuláš, čo v tom 

vreci máš,  Detský čitateľský maratón a súťaţ Integrácia očami detí. V nich sa na popredných 

miestach umiestnilo 17 našich ţiakov a  triedny kolektív V. A, ktorý zvíťazil v celoslovenskej 

súťaţi Integrácia očami detí. Medzi najúspešnejších ţiakov patrili. P. Palubová, A. Královič, 

S. Štalmachová, a. Raganová, S. Matej, Z. Vagaská, P. Kravcová, M. Gburová a V. 

Vančíková. 

      Dôleţitou súčasťou našej práce bola príprava ţiakov 9. ročníka na Testovanie 9 a na 

prijímacie pohovory. To sa odzrkadlilo na výborných  výsledkoch našej školy, dosiahli sme 

priemernú  percentuálnu úspešnosť  72,79 %, čo je o 5,28% viac ako bol celoslovenský 

priemer. 

Redakčná rada po vedením p. V. Vasilegovej vydala dve čísla školského časopisu. 

 

Výsledky výstupných testov zo SJL 

Trieda Priemerná známka Úspešnosť 

V. A 2,10 82,62% 

V. B 2,50 69,30% 

V. C - - 

V. D 2,25 69,97% 

V. E 2,45 78,06% 

V. F 2,25 76,16% 

VI. A 2,14 80,85% 

VI. B 3,10 60,37% 

VI. C - - 

VI. D 3,00 63,01% 

VII. A 2,08 81,87 % 

VII. B 2,57 72.30% 

VII. C 2,76 64,25% 

VII. D 2,60 62,80% 

VII. E 2,90 59,30% 

VIII. A 1,55 73,96% 

VIII. B 2,43 74,38% 

VIII. C 3,42 47,51% 

VIII. D 3,40 45,60% 

VIII. E 3,20 54,30% 

IX. A - - 

IX. B - - 

IX. C - - 

IX. D - - 
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V 9. ročníku boli napísané 3 riaditeľské testy.  

 

Výsledky: 
Test 1 – 18. 12. 2012 

Trieda Úspešnosť Známka 

9.A 71,63% 2,57 

9. B 60,93% 3,10 

9. C 61,90% 3,00 

9. D 58,15% 3,05 

Spolu 63,16% 2,94 

 

Test 2 – 22.1.2013 

Trieda Úspešnosť Známka 

9. A 75,00% 2,30 

9. B 59,02% 3,06 

9. C 59,79% 3,04 

9. D 59,41% 3,11 

Spolu 63,31% 2,88 

 

Test 3 – 28.2.2013 

Trieda Úspešnosť Známka 

9. A 71,96 2,32 

9. B 65,51 2,90 

9. C 62,17 3,03 

9. D 61,50 3,12 

Spolu 65,29% 2,84 

 

  

    Cudzí jazyk 

 
      Všetky úlohy stanovené na tento školský rok boli splnené. Termíny konkrétnych úloh 

stanovených pre jednotlivé cudzie jazyky boli dodrţané. Včas sa zabezpečili učebnice 

a pracovné zošity pre prvý stupeň a pracovné zošity pre druhý stupeň, ako aj objednávka 

časopisov Hello a Hurra.  Vyučujúci sa zúčastnili seminára v Prešove, ktorý sa týkal  

monitoru z anglického jazyka. Do testovania by mali byť zahrnutí terajší ţiaci 7. ročníka. Test 

sa bude skladať z dvoch častí, počúvania s porozumením a gramaticko-lexikálnej časti /čítanie 

s porozumením, gramatika a slovná zásoba/. Trvanie testu bude 100 minút. V súvislosti s 

potrebou pripraviť ţiakov na toto testovanie sme poţiadali p. riaditeľa o zvýšenie hodinovej 

dotácie na 4 hodiny týţdenne.  

     Práca učiteľa s integrovanými ţiakmi bola na hodinách veľmi náročná. Učitelia museli 

pripravovať osobitné úlohy primerané ich moţnostiam a poţiadavkám. Pre individuálne 

integrovaných ţiakov so ŠVVP boli vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. 

Ich základom boli špeciálno-pedagogické potreby ţiaka. Plán bol vypracovaný v spolupráci 

so špeciálnym pedagógom. Cieľom učiteľov AJ bolo integrovať ţiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a dosiahnuť najvyšší moţný stupeň vzdelania. V apríli sme 

absolvovali veľmi vydarené poznávací zájazd do Londýna, ktorého sa zúčastnilo 38 ţiakov 

z roč. 6.-9.. Ţiaci navštívili všetky svetoznáme pamätihodnosti a vyskúšali si svoje znalosti 

z AJ v praxi. 
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 Vyplývajúc z úloh stanovených na tento školský rok vyučujúci venovali pozornosť aj 

talentovaným ţiakom, ktorých pripravili na účasť na okresnom kole OCJ. Mimoriadna 

pozornosť sa vyplatila, pretoţe na  OK ONJ získala 1. miesto ţiačka Bianka Vasilková z 9.A 

triedy, postúpila na krajské kolo, kde sa umiestnila na piatom mieste. Na OK OAJ získal ţiak 

Timotej Čejka z 9.A 1. miesto a Alexandra Humeníková zo 7.A získala 3. miesto. V kategórii 

1C postúpila ţiačka Sonja Rapčanová zo 6.A na krajské kolo spolu s Timotejom Čejkom, kde 

sa Sonja Rapčanová umiestnila na 5. mieste a Timotej Čejka na 2. mieste.  

 

 

Dejepis 
       

     K dejepisu pracovala v školskom roku 2012/2013 v zloţení  vedúca PK: Mgr. B. 

Skreptáčová, členovia: Mgr. S. Grohoľová, Mgr. J. Gubová, Mgr. S. Novotná. Komisia 

pracovala podľa vopred vypracovaného plánu. Časovo-tematické plány boli splnené. Na 

vyučovacích hodinách uplatňovali rôzne formy a metódy práce.   

     Vyučujúce Mgr. B. Skreptáčová  a Mgr. S. Grohoľová spolu so ţiakmi 7. a 8. ročníka, boli 

v decembri pozrieť putovnú výstavu Biblia očami detí, spojenú s prednáškou, v Okresnej 

kniţnici D. Gutgesela v Bardejove. Aj v tomto školskom roku sa ţiaci 7. – 9. ročníka 

zúčadtnili okresného kola dejepisnej olympiády. Najlepšie sa umiestnila ţiačka 8. A triedy 

Adriana Tulenková, ktorá získala 4. miesto vo svojej kategórii. Všetci ostatní boli úspešnými 

riešiteľmi. 

     V januári sme pripomenuli ţiakom výročie oslobodenia mesta Bardejov a spropagovali 

medzi ţiakmi akciu Rekonštrukcia bitky II.sv.vojny, ktorú zorganizovalo mesto dňa 19.1. 

2013 na Radničnom námestí.  

     6. mája sa učitelia dejepisu a občianskej výchovy zúčastnili besedy s PhDr. Milanom 

Sidorom  na tému  Fakty o vzniku 2. sv. vojny. 

     22. júna sa ţiaci 9. A zúčastnili exkurzie do Osvienčimu a Krakova, za čo patrí 

poďakovanie triednej učiteľke Mgr. D. Ellerovej. 

      12. júna sa v budove mestskej radnice konalo vyhodnotenie historickej súťaţe Poznávame 

našu minulosť o slovenských kráľovských mestách. Odmenení ţiaci našej školy boli: Petra 

Palubová 5. A, Silvia Kostarová 8. A, Andrea Tulenková 8. A – ocenené získali  Zlaté pásmo. 

21. júna CVČ v Bardejove pripravilo pre ţiakov  8. – 9. ročníka súťaţ Poklad rytiera Rolanda. 

 

 

Geografia 
  

      PK geografie a zemepisu pracovala podľa  plánu práce.  V tomto školskom roku sa 

uskutočnili  3 jej zasadnutia. Vo všetkých ročníkoch sa vyučujúci riadili učebnými osnovami 

geografie, ktoré sú súčasťou  Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade 

s novým Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy ISCED – 2. Na 

vyučovacích hodinách rozvíjali tvorivosť, samostatnosť ţiakov, pracovali  s mapami, 

tabuľkami, grafmi a informáciami, aby rozvíjali kľúčové kompetencie u ţiakov. Názornosť 

a pestrosť vyučovania zabezpečilo aj vyuţívanie modernej didaktickej techniky. Ţiaci 5. - 9. 

ročníka pripravili projekty z učiva svojho ročníka a prezentovali ich v triedach. Najlepšie 

práce boli vystavené vo vestibule školy, aby obohatili a motivovali ostatných ţiakov školy. 

      V priebehu vyučovacieho procesu vo všetkých ročníkoch vyučujúci vyuţívali medzi 

predmetové vzťahy a realizovali environmentálnu, rodinnú, protidrogovú aj dopravnú 

výchovu. Osobitnú  pozornosť a individuálny prístup učitelia venovali integrovaným ţiakom.  
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          Talentovaným ţiakom sa venovali v rámci prípravy na GO. Ţiakov  5., 7. a 9. ročníka 

pripravovala p. Packová a ţiakov 6. a 8. ročníka p. Glitttová. školského kola GO, ktoré sa 

uskutočnilo v decembri v učebni prírodopisu  sa zúčastnilo 39  ţiakov vo všetkých piatich 

kategóriách. Prvým trom z kaţdej kategórie boli odovzdané diplomy a pekné ceny, ktoré 

poskytlo riaditeľstvo školy. Na  okresnom kole nás reprezentovalo 13 ţiakov v piatich 

kategóriách. V okresnom kole GO sme získali päť prvých, tri druhé, jedno  tretie, dve štvrté, 

jedno ôsme a jedno deviate miesto. Uţ tradične boli p. Glittová a p. Packová  členkami 

okresnej komisie GO a riaditeľstvo školy poskytlo priestory pre realizáciu OK GO.  Štyria 

ţiaci umiestnení v okresnom kole reprezentovali školu na krajskom kole GO. Získali sme 

jedno 3. a jedno  4. miesto. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi KK GO. 

V priebehu celého školského roka sa všetci vyučujúci venovali vzdelávaniu v rámci 

sebavzdelávania.  

 

 

Občianska výchova 

 
Predmetová komisia OV pracovala v zloţení: 

Predseda: Mgr. D. Skalová 

Členovia: Mgr. M. Ovšonková 

                Mgr. B. Skreptáčová 

                Mgr. V. Vasilegová 

                Mgr. I. Fecenková 

        Učitelia splnili časovo – tematické plány. Venovali zvýšenú pozornosť výchove 

a komunikácii ţiakov, v duchu humanity, morálky a demokracie. Svojím prístupom sa snaţili 

v ţiakoch vybudovať pocit zodpovednosti k sebe a svojim blízkym, národu a celej 

spoločnosti. Základom ich práce bolo vybudovať v ţiakoch pocit národnej a štátnej identity. 

Keďţe učebné osnovy sú rámcové učitelia pracovali s nimi tvorivo a upravovali si ich podľa 

zloţenia ţiakov v triede.  

       V 9. ročníku sme obdŕţali nové učebnice na začiatku školského roka, pre ktoré boli 

vytvorené nové časovo-tematické plány. 

        V druhom polroku sme pre ţiakov  5.-9. ročníka pripravili besedy so sociálnou 

psychologičkou Mgr. Katarínou Harňakovou na dané témy. 

 
         

Matematika a informatika  

       
PK matematiky a informatiky zasadala v tomto šk. roku štyrikrát. Vyučujúci pracovali 

podľa štátneho vzdelávacieho programu. Úlohy vytýčené plánom práce na tento školský rok 

boli splnené. Všetci vyučujúci matematiky prebrali učivo v jednotlivých ročníkoch podľa 

učebných osnov v súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi, napriek časovému 

stresu najmä v ôsmych ročníkoch V určených termínoch boli napísané vstupné a výstupné 

testy, ako aj štvrťročné písomné práce. Talentovaným ţiakom, ako aj ţiakom matematických 

tried vyučujúci sprístupnili rozširujúce učivo, ktoré ţiaci vyuţili v rôznych súťaţiach 

a olympiádach, keď vzorne reprezentovali školu. Osobitnú pozornosť a individuálny prístup 

sme venovali integrovaným ţiakom a ţiakom s poruchami učenia. Na vyučovaní sme sa 

snaţili  v  rozumnej  miere  vyuţívať  aj  počítačové  učebne  a  interaktívne tabule. Vyučujúci  
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potvrdili, ţe vyučovanie podľa nových učebníc je málo efektívne. Učivo podľa uváţenia 

v jednotlivých ročníkoch budeme rozširovať.  

Sústredili sme sa na prípravu ţiakov 9. ročníka pri ich príprave na celoplošné 

testovanie ţiakov 9. ročníkov a prijímacie pohovory. Boli napísané tri riaditeľské testy. Ţiaci 

sa zúčastnili aj prípravného testu deviatakov KOMPARO 2012 s výsledkom nad slovenským 

priemerom. Samotné testovanie-9 prebehlo v apríli 2013.  Aj v tomto roku sa ţiakom podarilo 

dosiahnuť vyšší priemer - 63,79%,  ako bol celoslovenský - 60,07%. Na Slovensku bolo 

celkovo 63,81% škôl s horším výsledkom.  

Ţiaci našej školy nás úspešne reprezentovali v matematických súťaţiach. MOZ, 

Pytagoriáda, Klokan, Pikomat, Maks. 

Výučba informatiky bola v tomto roku rozšírená aj do beţných tried. Ţiaci sa cvičili 

vo vytváraní prezentácií, videa a úpravy fotografií. Pri tejto činnosti sme kládli dôraz na 

tímovú prácu, tvorivosť a environmentálnu, protidrogovú a rodinnú výchovu.  

 

 

Výsledky riaditeľských testov z M  2012/2013 

  1.test 2.test 3.test spolu 

9.A 76,26 68,9 74,23 73,13 

9.B 51,33 47 51,38 49,90 

9.C 40,5 36,3 44,6 40,47 

9.D 36,22 39 48 41,07 

 

výstupné testy M 2012/2013 

   V. A 91,90% 

 

VII. A 86,01% 

V. B 67,70% 

 

VII. B 75,70% 

V. C 48,00% 

 

VII. C 55,80% 

V. D 75,25% 

 

VII. D 59,67% 

V. E 70,45% 

 

VII. E 64,25% 

V. F 66,38% 

    

    

VIII. A 80,60% 

VI. A 80,98% 

 

VIII. B 65,15% 

VI. B 62,00% 

 

VIII. C 49,30% 

VI. C 37,50% 

 

VIII. D 45,80% 

VI. D 62,29% 

 

VIII. E 50,80% 
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Fyzika a chémia 

 
         PK fyziky a chémie v šk. roku 2012/2013 zasadala štyri krát v zloţení Mgr. Sabol, Ing. 

Onuščáková, Mgr. Varholová,  RNDr.Ellerová . Vyučujúci fyziky a chémie pracovali podľa 

schváleného plánu práce a všetky stanovené úlohy boli splnené. Vyučujúci venovali  

pozornosť pri rozvíjaní  vedomostí, schopnosti a zručnosti ţiakov.  

       V tomto školskom roku v rámci chemického krúţku  si ţiaci získané poznatky overovali 

prakticky a tak získali zručnosť pri práci s laboratórnymi pomôckami, chemickým sklom 

a chemikáliami. Vyučujúci  svoju pozornosť upriamili na talentovaných ţiakov a zvýšenú 

pozornosť venovali ţiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami. Aj v tomto šk. roku sa 

ţiaci zúčastnili FO a CHO. Ţiaci obsadili  umiestnenia, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti 

tejto správy.  

 

           

Biológia 
      

       PK biológie v školskom roku 2012/2013 zasadala štyrikrát v zloţení: p. Soroka, 

p.Niemašíková, p. Ellerová a p. Hanuščinová. 

      Vyučujúci  pracovali podľa schváleného plánu práce a všetky úlohy boli splnené. 

Venovali sa aj talentovým ţiakom a zvýšenú pozornosť venovali aj ţiakom so špeciálno 

pedagogickými potrebami. 

      Ţiakom 5. ročníka bol premietnutý film o čistení odpadových vôd. 

       V rámci akcií ku Dňu Zeme bola v školskom rozhlase relácia venovaná separácii plastov 

a kovov a boli premietnuté filmy: o Slnečnej sústave, najznámejších diamantoch a  o vývoji 

dinosaurov. 

       Aj v tomto školskom roku talentovaní ţiaci  súťaţili v biologickej olympiáde a dosiahli 

pekné výsledky, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti správy. 

      

  

   

Technická výchova 
 

     Činnosť PK Technickej výchovy vychádzala zo stanovených úloh vypracovaného plánu 

práce na školský rok 2012/ 2013. Priorita našej činnosti vyplýva zo samotného charakteru 

výchovných predmetov, ktoré majú predovšetkým vychovávať ţiaka, formovať jeho celistvú 

osobnosť. Rozvíjať spektrum kompetencií, fyzickú zdatnosť, cítenie, vnímanie, intuíciu, 

fantáziu, analytické myslenie a poznávanie a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie 

zručností – to všetko prostredníctvom činnostného, projektového, skupinového a záţitkového 

vyučovania. PK výchov pracovala podľa stanoveného časového plánu. Na svojich stretnutiach 

sme koordinovali činnosť v jednotlivých predmetoch, venovali sa aktuálnej problematike 

v oblasti školskej výchovy, otázkam tvorivého prístupu k talentovaným ţiakom, ale aj 

k ţiakom so špecifickými potrebami a pod. Všetky vytýčené úlohy a ciele boli splnené. 

Poďakovanie patrí učiteľom: Mgr. Štefanovi Kučovi, PhDr. Milene Ţákovej, Ing. Gabriele 

Niemašíkovej, PaeDr. Michalovi Sorokovi a Mgr. Rastislavovi Sabolovi.  
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Výtvarná a hudobná výchova 

 

Hudobná výchova 
                 

      Učivo bolo prebraté podľa plánov. Na vyučovaní sme vyuţívali hravé formy výučby aj 

overovania vedomostí, preto ţiaci mohli zvládnuť učivo bez problémov. Učivo si mohli 

precvičiť aj pomocou tajničiek a puzzle, ktoré im p. uč. Remetová posielala na stránku 

www.bez kriedy. Ale máme aj takých ţiakov, ktorí si nenosili pomôcky, nejavili záujem 

o prácu na hodine, preto majú horšiu známku. V 8. a 9. ročníku na predmete výchova umením 

sme sa snaţili rozvíjať u ţiakov vzťah k umeniu. Práce ţiakov boli prezentované na nástenke 

hudobnej výchovy. 

     Okresného kola súťaţe Slávik Slovenska sme sa nezúčastnili pre pomýlené organizačné 

zabezpečenie súťaţe / poplatky /. Vyuţívame radšej také príleţitosti, pri ktorých naši ţiaci 

potešia svojím vystúpením starších ľudí, rodičov alebo aj širokú verejnosť.  

    P. uč. Remetová v spolupráci s p. vychovávateľkou Kostárovou rozvíjali lásku k folklóru 

na krúţku ľudového tanca a spevu. Folklórny súbor Prvosienka reprezentoval našu školu na 

rôznych vystúpeniach: pri príleţitosti vzácneho ţivotného jubilea p. Mokroluského, 

v penzióne a pre Úniu ţien pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším a MDŢ, na školskom plese 

aj na záverečnom galaprograme ku Dňu matiek.   

 

 

Výtvarná výchova: 
       

    V školskom roku 2012-2013 sme všetky triedy od piateho po deviaty ročník hodnotili 

známkou. 

     Vo všetkých ročníkoch pracujeme podľa nových učebných plánov. s omeškaním máme 

K dispozícii máme nové učebnice, ktoré sú nám veľkou oporou pri vyučovaní. Pre 8 ročník 

predmet výchova umením a k tomu aj pracovný zošit majú len vyučujúci, teda len 

p.Remetová a p.Vavreková, nakoľko sú dosť drahé. Potrebný materiál z 8 ročníka si 

kopírujeme , aby ţiaci mali  potrebný list z pracovného zošita v lavici.  

    Na hodinách so ţiakmi nie sú väčšie problémy. Aţ na niektorých rómskych ţiakov. Tieţ je 

problém u niektorých deviatakov, ktorí po prijatí na stredné školy odmietajú na hodinách 

pracovať. Preto ich musíme zaujať napr. formou rôznych projektov. 

    Ţiaci sa tieţ zapájajú do učebného procesu. Niektoré hodiny sú robené súťaţivou formou 

napr. Súťaţ o najkrajšiu grimasu, súťaţ o najkrajšiu masku, súťaţ – dokresli, čo je tam 

schované ,súťaţ o najkrajší účes, fašiangovú masku a súťaţ  pre dievčatá v  líčení. 

    Techniky vyberáme tak, aby sa dali zvládnuť na jednej, prípadne na dvoch hodinách. 

Teóriu na hodinách dopĺňame o DVD filmy (napr. Ţivot a dielo Leonarda da Vinci).  

Zapájame sa tieţ do okresných súťaţí v ktorých majú ţiaci takmer vţdy ocenené práce. 

     V spolupráci s p. učiteľkou Skreptáčovou uţ dlhodobo spolupracujeme na tému Týţdeň 

boja proti drogám. Ţiaci robia nástenné noviny s vyuţitím svojich výtvarných prác, kde 

vyjadrujú svoje názory na danú tému. 

     So ţiakmi všetkých ročníkov pravidelne navštevujeme výtvarné výstavy našich aj 

zahraničných umelcov ale aj regionálne výstavy.  
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Telesná výchova a športová príprava 
      

      PK TSV na svojom prvom zasadnutí schválila plán práce, ktorého prioritou je dôsledné 

plnenie úloh tak vo výchovnej ale aj vo výkonnostnej zloţke TSV. Klasifikácia predmetu 

ostala nezmenená, t.j. v 5.-7. ročníku slovne, v 8.-9.ročníku známkou. V súlade s osnovami 

a škol. vzdelávacím programom bol vypracovaný ČTP pre 9. ročník s zjednotenou úpravou 

a prepracovaním pre ostatné ročníky. Bol zaloţený register oslobodených ţiakov, ktorí dostali 

rozhodnutie   o oslobodení od riaditeľa školy , počet oslobodených ţiakov sa v priebehu roka 

mení, teraz sa ustálil na čísle 18 , ţiakov s rôznymi oslabeniami máme cez 30. 

      Pripravili sme lyţiarsky kurz v termíne od 28.1.2013 do 1.2.2013, ktorého sa zúčastnilo 

41 detí. Dejiskom toho tohtoročného bol Telgart. V spolupráci s mestom Bardejov sme 

úspešne zvládli usporiadanie 8.ročníka Memoriálu Vladimíra Savčinského v skoku do výšky 

z medzinárodnou účasťou pretekárov z Poľska , Česka , Ukrajiny , Maďarska a domáceho 

Slovenska. Podujatie prvýkrát  podporili svojou účasťou  najvyšší predstavitelia  Slovenského 

atletického zväzu , čo podujatiu pridalo na váţnosti a prestíţi.  

      Rozbehla sa práca v krúţkoch a ŠSZČ, strediská záujmovej činnosti  pre finančné 

podhodnotenie skončili. Veľmi kladne hodnotíme a zároveň  ďakujeme vedeniu školy za 

vyriešenie havarijného stavu osvetlenia telocviční , keď došlo k výmene a celkovej 

rekonštrukcii osvetlenia, a tieţ k rekonštrukcii sprchovacích priestorov v jednotlivých 

šatniach. 

      V nasledujúcom školskom roku sú nevyhnutné investície do materiálneho vybavenia, 

alarmujúci je stav lôpt pre kolektívne športy. 

 

  

 

Etická a náboţenská výchova 

 
Vyučovanie NV a EV v školskom roku 2012/2013 prebiehalo vo všetkých ročníkoch podľa 

nových učebných osnov. Začiatok nám trochu skomplikovalo neskoré dodanie pracovných 

zošitov.       

    V tomto školskom roku, bolo málo hodín zaradených do doobedňajšieho vyučovacieho 

procesu, čo sa odráţalo na dochádzke aj správaní ţiakov. Ţiaci evanjelického 

a gréckokatolíckeho náboţenstva sa zúčastnili biblických súťaţí a olympiád. V šarišsko-

zemplínskom senioráte dosiahli 1., 2., a 3. miesto a ţiačka Aneta Kostárová z 9.A dosiahla 3. 

miesto v celoslovenskom kole. Tak isto aj ţiaci z gréckokatolíckeho náboţenstva dosiahli na 

okresnom kole pekné 3. miesta.  

      

     

          

Výchovné poradenstvo 
 

      V priebehu školského roku 2012/2013 výchovná poradkyňa plnila úlohy stanovené 

v pláne práce a riadila sa harmonogramom prijímacieho pokračovania zverejneného na 

stránkach ŠVS v Michalovciach.. Plán práce bol podľa potreby aktualizovaný. Svoju prácu 

orientovala  na:  

- poskytovanie konzultácií rodičom, učiteľom a ţiakom v oblastiach profesijnej orientácie a 

porúch správania 

- individuálne aj skupinové rozhovory s problémovými ţiakmi 
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- vedenie evidencie VP 

- získavanie informačných materiálov o jednotlivých SŠ  

- aktualizáciu nástenky k profesijnej orientácii 

- vedenie záznamov o profesijnom vývine ţiakov  9. ročníka a 8. ročníka 

- organizovanie exkurzií do SŠ  

     Na začiatku školského roka VP zaviedla evidenciu a spolupracovala s vedením školy 

a špeciálnym pedagógom pri vypracovaní podkladov na vypĺňanie výkazov. 4. septembra 

zorganizovala prednášku pre dievčatá 6.ročníka na tému „Čas premien“. 

     V októbri sa zúčastnila porady, ktorú organizovala CPPPaP  a v novembri porady na 

Gymnáziu L. Stöckela spojenú s prednáškou p. Hybenovej. V čase od  októbra do  januára  

zorganizovala pre ţiakov 9. ročníka exkurzie  do všetkých stredných škôl v Bardejove ( SŠ  

Štefánikova 64,  HA  J. Andraščíka, SŠ J. Henischa, SPŠ, Gymnázium L. Stöckela, 

Gymnázium sv. Bosca, Obchodná akadémia, SSOŠ). V októbri sa uskutočnili aktivity pre 

ţiakov 5. ročníka zamerané na adaptáciu s názvom „ Učenie nemusí byť mučenie“,  v 

novembri aktivity pre ţiakov 7. ročníka s názvom „Čo letí...“  a testovanie ţiakov 9. ročníka 

v rámci programu kariérneho poradenstva, ktoré previedla p.Harňáková z CPPPaP. V januári 

sa uskutočnilo na škole rodičovské zdruţenie pre rodičov ţiakov 9. ročníka so zástupcami 

všetkých SŠ v Bardejove. V čase od novembra do marca VP organizačne zabezpečovala 

stretnutia zástupcov SŠ s deviatakmi. V druhom polroku sa VP koordinovala „Celoslovenské 

testovanie deviatakov“ a medzinárodnú štúdiu  o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2013.      

V apríli sa vybraní ţiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili v CVČ podujatia s názvom „Prejavy šikany 

medzi ţiakmi ZŠ a jej trestno- právne následky“. Vo všetkých triedach  8. ročníka VP 

previedla v máji inštruktáţ k prijímaciemu konaniu a zorganizovala v spolupráci s p. 

Harňákovou aktivity na tému „Zorientuj sa v ţivotných hodnotách a vo svete práce“. V júni aj 

ţiaci 8. ročníka absolvovali testovanie v rámci programu kariérneho poradenstva. Hlavná 

činnosť VP však bola orientovaná na prácu s prihláškami, sledovanie umiestnenia ţiakov 9. 

ročníka a spracovanie databázy ţiakov 8. ročníka pre potreby výpočtového strediska 

v Michalovciach. Pri tejto práci vyuţívala program „Proforient“. 

      Počas celého obdobia VP spolupracovala s riaditeľstvom školy, so školským špeciálnym 

pedagógom a psychológmi, s CPPPaP a triednymi učiteľmi.  

 
         

Škola podporujúca zdravie 
 

            Projektom Školy podporujúcej zdravie sa snaţíme účinne pôsobiť na zmenu postojov 

k zdraviu nielen detí, ale prostredníctvom nich na rodinu a rodičov. Činnosť Zdravej školy sa 

realizovala podľa vypracovaného plánu činností. Niektoré činnosti boli propagované aj na 

nástenných novinách „Zdravá škola“, ku ktorým majú prístup deti, rodičia i široká verejnosť. 

Jednotlivé aktivity prebiehali v oblasti zdravotníckej, sociálnej, stravovacej, v oblasti športu 

a turistiky, environmentálnej výchovy  a oblasti ochrany a tvorby ţivotného prostredia. 

      Do ich realizácie sa zapojila kaţdá trieda našej školy. Niektoré aktivity prebiehali v rámci 

triednických hodín. 

     V rámci zdravotnej výchovy sme sa venovali besedám a rozhlasovým reláciám – Chrípka,           

Vírusové ochorenia. Pripomenuli sme si aj významné dni – Svetový deň boja proti AIDS, 

Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň boja proti fajčeniu. 

      Zapojili sme sa aj do celoslovenských verejných zbierok (Deň narcisov, Modrý gombík). 

V rámci Dňa narcisov sa na našej škole vyzbieralo 394 eur. 

     V mesiaci októbri a marci sa uskutočnil  zber papiera. 
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    V oblasti ochrany a tvorby ţivotného prostredia sme venovali pozornosť v mesiaci apríli 

a júni, kde počas jedného týţdňa prebiehali rôzne aktivity, do ktorých sa zapojili ţiaci aj 

učitelia našej školy ( Deň Zeme, Svetový deň ţivotného prostredia ). 

    Jednou z ďalších aktivít Zdravej školy bolo pasovanie prvákov a piatakov, diskotéka pre 

ţiakov 5. – 9. ročníka. 

     Za pomoc a realizáciu jednotlivých aktivít Zdravej školy patrí poďakovanie celému 

kolektívu školy. 

 

 

     Primárna prevencia drogových závislostí 

 
         Koordinátorka PP drog. závislostí plnila úlohy, ktoré si vytýčila v pláne práce na zač. 

školského roka. Plán bol podľa potreby aktualizovaný. 

Svoju prácu orientovala na: 

 ovplyvňovanie motivačných zloţiek socializačného procesu( rodinná atmosféra, 

školská klíma, pedagog. komunikácia, ovplyvňovanie masovej kultúry) 

 formovanie zdravého spôsobu ţivota a pozitívnej ţivotnej orientácie 

 vedenie ţiakov k aktívnemu vyuţívaniu voľného času 

 utváranie postojov a zručnosti, ktoré umoţnia konštruktívne riešiť ţiv. situácie 

 poskytovanie informácií a poznatkov o príčinách vzniku závislostí na rôznych typoch 

drog. 

     V rámci Európskeho týţdňa boja proti drogám boli v novembri zorganizované viaceré 

akcie: Protidrogový hudobno-motivačný program  pre ţiakov  prvého aj druhého stupňa 

v športovej hale Mier pod názvom Vzdušné zámky. Prevenčné aktivity s Mgr. K. Harňákovou 

z CPPPaP. Celá akcia bola začatá rozhlasovým vysielaním, ktorú pripravili ţiaci ôsmych 

ročníkov. V spolupráci s učiteľkou výtvarnej výchovy bola vo vestibule školy inštalovaná 

výstava ţiackych prác na túto tému. Učitelia SLJ sa tejto téme venovali v rámci vlastnej 

tvorby na hodinách slohu. Triedni učitelia sa venovali tejto téme aj na triednických hodinách. 

Učitelia telesnej výchovy sa zapojili do basketbalového turnaja. Počas celého školského roka 

sa všetky podujatia konajú v duchu projektu „Zober loptu a nie drogu“. 

  

 

Školský špeciálny pedagóg 
      

Základná škola eviduje 197 ţiakov s rôznym druhom a stupňom zdravotného 

znevýhodnenia z toho je:  

- 53 ţiakov integrovaných v beţných triedach 1.-9. ZŠ  

1.roč.     0 

2.roč.     0 

3.roč.    8  – 5 Nad., 3 VPU 

4.roč.    4  – 2 Nad., 2 VPU, 2 VPS 

 

V beţných triedach v ročníkoch 5.- 9. bolo integrovaných 39 ţ. 

5.roč.    3   –            2 Nad, 1 ĽMR 

6.roč.    3   –  1 SP,              1 ĽMR,    2 VPU 
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7.roč.    7   –  1 Auts,           2 ĽMR,   2 VPU,  2 VPU+ ADHD 

8.roč.     16  – 2 TP, 2 Nad,  1 ĽMR,   9 VPU,  2 VPU+ ADHD 

9.roč.     8    – 1 TP, 2 Nad.   2 ĽMR,   3 VPU 

 

- 63 v špeciálnych triedach:- 11 intelektovo nadaní ţiaci 1.E 

- 9 intelektovo nadaní ţiaci 2.D 

- 20 intelektovo nadaní ţiaci 5.A 

- 12 trieda so ţiakmi s ŠVPU 5.C (špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby učenia) 

- 11 trieda so ţiakmi s ŠVPU 6.C (špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby učenia) 

Na 1. stupni bolo v školskom roku 2012/13 integrovaných v bežných triedach 
v ročníkoch 1.- 4. na základe žiadosti zákonných zástupcov a stanovenej diagnózy 12 ž. 

    Ţiaci pracujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov, ktoré zhotovila 

školská špeciálna pedagogička PaedDr. Emília Petková. v spolupráci s triednymi učiteľmi.  

Ţiaci sú individuálne integrovaní v beţných triedach na základe stanovených diagnóz 

psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia. Všetci ţiaci majú zistené poruchy 

učenia. Ţiaci postupovali podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov v predmetoch 

slovenský jazyk, matematika a cudzí jazyk. Poruchy učenia sa týmto ţiakom zohľadňovali aj 

v iných vyučovacích predmetoch, v ktorých sa poruchy učenia prejavovali. 

Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyuţívali rôzne kompenzačné 

pomôcky: kartičky s preberaným učivom, abecedu, učebnice pre ţiakov s poruchami učenia 

ako doplnkový materiál, stavebnicu LegoDacta, nástenné pomôcky, čítacie okienko, farebné 

fólie na čítanie, skladačky, tajničky a pracovné listy a počítač....  

    Ţiaci boli hodnotení podľa Metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vyučovacie výsledky mali hodnotené slovne 

i písomnou formou. 

     V našej škole máme zriadené aj triedy pre ţiakov s intelektovým nadaním. Špeciálna 

pedagógovia spolupracujú s triednymi učiteľmi pri pomoci obohatenia vyučovania pre 

nadaných ţiakov. 

  

Nadaní ţiaci:     53 

 

V špec. triedach NAD:  40 (1.roč.NAD -11 ţ.; 2.roč.NAD -9 ţ.; 5.roč.NAD -20 

ţ.) 

V beţných triedach NAD:  13 

 

Špeciálny pedagóg počas konzultačných konzultoval priebeţne s rodičmi výchovno-

vzdelávacie plány, individuálne plány, zvládanie učiva...integrovaných detí. 

   V rozsahu 2 hodiny týţdenne sa venovali špeciálne pedagogičky ţiakom z prvého stupňa 

ZŠ, u ktorých bolo potrebné individuálne zvládnutie výchovno-vzdelávacích problémov. 

Ţiaci, ktorí ešte neovládajú celú abecedu, často si zamieňajú písmená a nevedia ich pouţiť pri 

písomnom prejave. Spolupracovali s rodičmi na stanovení spoločných cieľov.  

 

Vzdelávanie: Špeciálni pedagógovia si naďalej zvyšovali svoju odbornú kvalifikáciu účasťou 

na odborných školeniach a seminároch. 
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Triedni učitelia v priebehu školského roka navrhovali na psychologické a špeciálno- 

pedagogické vyšetrenie u ţiakov s problémami v zvládaní školských zručností. Vyšetrenie sa 

zrealizovali po dohode a stanovení termínu v CPPPaP alebo SCŠPP. 

 

V škole pracujú: špeciálni pedagógovia: - Mgr. Darina Marcinčová psychopéd 

- Mgr. Anna Varholová etopéd 

- Ing. Kamila Hovancová psychopéd 

- Mgr. Alena Geffertová psychopéd 

- Mgr. Júlia Gaľanová psychopéd 

Asistentky učiteľa: - Bc. Renáta Hájková asistentka pre prácu s rómskymi ţiakmi 

- Bc. Hedviga Mihňáková asistentka pre prácu s rómskymi ţiakmi 

- Ing. Erika Pavelová (Marianna Chovancová) pre ţiakov s ŠVPU  

- Ing. Martina Hankovská asistentka pre autistu. 

 

  

 

 

     J      ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA 

       ZAPOJENÁ 
   

   Uţ v minulosti neschválený projekt „Rekonštrukcia športového areálu školy“ najskôr 

mestským zastupiteľstvom, neskôr cez „nórske fondy“, na ktorý sme vynaloţili veľa 

námahy, ale aj finančných prostriedkov, následne „spackané“ výberové konanie uţ 

schváleného projektu „Zniţovanie energetických nákladov na prevádzku školy“ 

z Eurofondov ešte v roku 2008, nevybrané projekty „Digitalizácia školskej jedálne“, 

„Digitalizácia ţiackej kniţnice“ a v poslednom období „Moderná škola“ vytvorili 

u riaditeľstva školy úplnú antipatiu uţ k samotnému slovu „projekt“. 

      Pre nás je najideálnejší projekt „Urob si sám“! 

 

 

K    AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 

          Riaditeľstvo školy venuje veľkú pozornosť vytvoreniu takých medziľudských vzťahov 

na pracovisku, ktoré sú zárukou pokojnej a cieľavedomej práce v prospech školy. Dobrá 

klíma, primerané finančné ohodnotenie sú silným motivačným prvkom pre väčšinu 

zamestnancov školy. 

     Naši ţiaci vzorne reprezentovali školu v okresných kolách rôznych súťaţí. Dobré 

umiestnenia získali aj v krajských kolách. V celoslovenskom kole sa umiestnili chlapci na 

majstrovstvách Slovenska druţstiev v atletike na 4. mieste. Veľkou prekáţkou, hlavne 

v oblasti športu, konkrétne v atletike sú nevyhovujúce aţ katastrofálne podmienky v našom 

športovom areáli. 
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L    PRIESTOROVÉ A MTZ ŠKOLY 
 

      Škola bola naprojektovaná a postavená ako 22 - triedna, dnes po rôznych úpravách 

a presunoch evidujeme 41 beţných tried. Okrem nich má 3 odborne učebne, 4 učebne 

informatiky /jedna je umiestnená v učebni F/, dielňu s náraďovňou, cvičnú kuchynku, 2 

telocvične, posilňovňu, náraďovne, veľký športový areál, ovocný sad, 3 skleníky, školský 

pokusný pozemok, park a v celom školskom areáli veľké mnoţstvo listnatých a ihličnatých 

stromov ako aj rôznych okrasných kríkov a rastlín. Počas roka pribudli prístrešky a opravené 

schody s novou dlaţbou pri zadnom východe a v hlavnom átriu.      

       Aj keď je celý areál školy veľký, pri uvedenom počte tried a ţiakov trpí škola 

nedostatkom voľných priestorov. Aj z uvedeného dôvodu môţeme v budúcom školskom roku 

otvoriť iba 4 triedy v 5. Ročníku, ktoré budú mať veľké počty ţiakov. 

    Pri pravidelnej úprave rozpočtu školy, pre našu školu ako vţdy krátením, boli v priebehu 

školského roka zakúpené viaceré učebné pomôcky pre rôzne kabinety. Najväčšia poloţka bola 

na stavebné úpravy učebne informatiky na I. stupni, kde sme zakúpili aj počítače pre 24 

ţiakov, projektor a tabuľu. 

      Celkový zámer zlepšenia MTZ školy, pri nedostatku finančných prostriedkov sa 

orientoval na havarijné stavy  ako výmena osvetlenia v oboch telocvičniach, vymurovanie 

steny medzi 6 triedami pre zlú zvukovú izoláciu spojené s výmenou okien za nové plastové, 

výmena okien na sekretariáte, v kancelárii zástupcov riaditeľa školy, PAM a výchovnej 

poradkyni a výmena dverí k zadnému vchodu, vchodu k telocvični, v hlavnom átriu ako aj pri 

vchode k riaditeľstvu školy. Ďalšie financie boli pouţité na údrţbu, doplňovanie nábytku, 

modernizáciu učebných priestorov, atď. 

    Pojem investičné prostriedky pre rozvoj MTZ školy sa stáva úplne neznámym. Po dlhých 

rokoch, po obrovských problémoch s oknami sa pre tento rok objavila poloţka pre kapitálové 

výdavky vo výške 35 000 eur. Určené sú na výmenu okien v najkritickejších priestoroch 

školy. Proces uskutočnenia výmeny okien prebieha pomalým tempom, a stále nie je 

ukončený. 

     Zvyšovanie cien za teplo, TÚV, vodného, stočného, zráţkovej vody, elektriny, plynu ako 

aj iné poplatky, veľká spotreba papiera a tonerov na presvecovanie  učebných textov z dôvodu 

chýbajúcich učebníc spôsobujú obrovské problémy pri hospodárení. 

 

    

      

M       FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE  

          VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

 

1. Rozpočet školy za šk.rok 2012/2013 v eurách: 
 

 Prenesené kompetencie /dotácie zo štátneho rozpočtu/ 

 

            600 Beţné výdavky            1 285 257        

z toho: 610+620 Mzdy a odvody 1 047 180    

 630 Tovary a sluţby    238 077    
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 Originálne kompetencie – ŠKD 

 

 600 Beţné výdavky                                                103 645  

     z toho 610+620   Mzdy a odvody 98 627 

 630 Tovary a sluţby   5 018  

 

 

 Originálne kompetencie – ŠJ 

  

 600 Beţné výdavky                                                 102 879  

z toho 610+620 Mzdy a odvody 72 391   

 630 Tovary a sluţby 30 488  

 

 Školské stredisko záujmovej činnosti 

 

  600 Beţné výdavky    2 078  

z toho 610+620 Mzdy a odvody      152   

 630 Tovary a sluţby    1 926  

     

 

2. Príspevky pre asistentov učiteľov 

          Mzdy a odvody                                                                      6 905      

 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  21 944  

 

4. Rodičovské príspevky                                  6 920                       

 

5. Finančné príspevky pre ţiakov v hmotnej núdzi 

          Stravné                                                                              8 616       

         Učebné pomôcky   1 676 

 

6. Cestovné ţiakov – dotácia od štátu    13 615   

 

    
 

 N    VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KONCEPČNÉHO 

        ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
1. Naplnenosť školy – z dôvodu, ţe kaţdá škola je financovaná v rámci normatívneho 

financovania na ţiaka, podarilo sa nám zabrániť prepadu zníţeného počtu ţiakov. 

Dosiahli sme úplný opak, lebo pri nepriaznivom demografickom vývoji má škola 

stúpajúcu tendenciu. 

2. Zápis do 1. ročníka – úloha prekročená /viď bod F tejto správy/. Ţiaľ, počet odkladov 

pri  danom počte prihlásených ţiakov sa nám javí vysoký. 

3. Celoplošné testovanie ţiakov 9. ročníka – výsledky v oboch predmetoch nad 

celoslovenský priemer – úloha splnená. 
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4. MTZ školy – v dôsledku absolútneho nezáujmu zriaďovateľa pri poskytovaní 

finančných prostriedkov sa zámery nedajú splniť. Ţiadne prostriedky na investície sa 

uţ začínajú prejavovať, nedá sa všetko pokryť z rozpočtu školy. Zámer školy 

nesplnený. 

5. Prijatie ţiakov 9. ročníka na gymnázia a SOŠ podľa predstáv. Zámer školy v tejto 

oblasti splnený. 

6. Dlhodobý zámer školy pri rekonštrukcií športového areálu sa nám nedarí naplniť. V 

schválenom projekte „ZNIŢOVANIE ENERGETICKÝCH NÁKLADOV NA 

PREVÁDZKU ŠKOLY“, aj keď nebol zrealizovaný,  bol uvedený zámer vynechaný. 

Podmienky na vyučovanie športovej prípravy sú nevyhovujúce, čo odrádza ţiakov aj 

rodičov od zaradenia do športovej triedy. Cez to všetko budeme naďalej pokračovať 

v orientácii školy k zdravému vývoju mladého organizmu prostredníctvom športu 

v rámci športových tried, ale aj v mimoškolských aktivitách. 

7. Uvedený projekt „Zniţovanie energetických nákladov na prevádzku školy“, ktorý bol 

schválený v r. 2008 do dnešného dňa nerealizovaný – zámer absolútne nesplnený. 

 
 

O     OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY  

        A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

      

     Okrem veľmi dobrých výsledkov vo výchovno-vyučovacom procese, dobrej 

spolupráce s rodičmi, čoho odrazom je aj veľký záujem z ich strany pri prihlasovaní 

svojho dieťaťa do našej  školy dosahuje škola dobré výsledky aj v iných oblastiach svojej 

činnosti. 

    Kaţdým rokom aj pri nedostatku finančných prostriedkov doplňujeme  jednotlivé 

kabinety učebnými pomôckami, najvýraznejšie z oblasti informatiky. Neustále 

vylepšujeme interiér školy /dlaţba, nábytok, okná/, príkladná je starostlivosť aj o exteriér 

školy. 

      Veľmi aktívne sa škola zapája do mimoškolskej činnosti zapájaním sa do rôznych 

súťaţí, v ktorých sme dosiahli či uţ v obvodových, krajských a celoslovenských kolách 

výborné aţ vynikajúce výsledky, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti správy.     

Nevyhovujúce podmienky /nevhodná škvarová dráha, jednotlivé sektory a doskočiská/ sú 

hlavnou príčinou klesajúceho záujmu zo strany ţiakov aj rodičov, aby ţiaci navštevovali 

triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. 

     Čerpanie finančných prostriedkov na havarijné stavy, opravy, údrţbu a kapitálové 

výdavky z rozpočtu školy, keď k tomu prirátame hlavne platby za  teplo a TUV, ktoré sú 

najvyššie, nám úplne likvidujú poloţka 630 – TOVARY A SLUŢBY. 

        

 

P   ZÁVER 
 

    Váţené pani kolegyne, kolegovia, 

 

   Predloţená správa je otvorený pedagogický dokument, do ktorého môţete doplniť 

chýbajúce fakty. Odrazovým mostíkom pre jej napísanie boli dosiahnuté výsledky, 

skúsenosti a ponaučenia. Z nich čerpáme vlastné prognózy, predpoklady a moţnosti ako 

ďalej, aby sa splnili naše túţby, plány a ciele. 
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     Za nami je rok zodpovednej a poctivej práce, ktorá priniesla veľa pozitívnych 

výsledkov, načo môţeme byť právom hrdí . V dnešnej rozporuplnej dobe, v dobe plnej 

neistôt, nevraţivosti, bude naša práca čoraz zloţitejšia a ťaţšia. Nebojme sa brať na seba 

zodpovednosť, hľadajme vo svojej práci nové, lepšie a účinnejšie formy a metódy práce. 

     Aby sme dosiahli stanovené ciele, musíme vytvárať ovzdušie tvorivej, pokojnej 

atmosféry na pracovisku, pretoţe len dobré vzťahy medzi ľuďmi dávajú ţivotu zmysel 

a hodnotu. 

      V závere chcem poďakovať Vám všetkým za vynaloţené úsilie a kreativitu, za 

úspechy, ktoré ste dosiahli so svojimi ţiakmi. Prajem Vám, aby ste v zdraví, v šťastí 

a v pohode preţili blíţiace sa dovolenkové dni a aby ste načerpali veľa pozitívnej energie, 

ktorú vyuţijeme pri svojej náročnej a zodpovednej práci. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Štefan KUČA 

                                                                                                        riaditeľ školy 

 


