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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 žiakov. 

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 žiaci 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:  Za ZŠ:              Mgr.Ľudmila Kurimská    

                                             Mgr. Viera Packová                                

                                                       Bc.Janka Adamíková  

 Za  rodičov:         Ing. Viliam Kohút 

                                                       Ing. Miroslav Matys  

                             Emília Baránková - členka  

                             JUDr.Martin Tuleja do 19.9.2013, 

                                                       od 19.9.2013  PaedDr.Jana Guľová,PhD. 

 Za zriaďovateľa:  RNDr.Vladimír Savčinský   

                              RNDr.Marcel Tribus  

                              Ing. Jaroslav Žák  

                              Mgr. Marián Barančík  

 

8. Poradné orgány školy: 

 Výchovná poradkyňa:    Mgr Viera Packová 

 Školský špec.pedagóg:  PaedDr. Emília Petková 

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

 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: 56 

 kvalifikovanosť: 100 %  

 

Počet vychovávateliek ŠKD: 10 

 kvalifikovanosť: 100 % 

 

Počet asistentov učiteľa: 4  

 

Počet katechétov: 4 

 

Počet pracovníkov učtárne: 2 

 

Počet pracovníkov ŠJ: 10 

 

Počet ostatných zamestnancov: 10 

 

Počet všetkých zamestnancov: 96 

 z toho žien: 85 

 

 

 

 

B   ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 

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

k rodičom, nezápasíme s nedostatkom žiakov, skôr s nedostatkom priestorov.   

     V závere školského roku 2013/2014 evidujeme 911 žiakov. 

 

 

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

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

Počet žiakov 84 89 76 98 347 112 128 95 113 116 564 911 

      z toho dievčat 38 42 41 49 170 48 64 50 48 58 268 438 

      z toho chlapcov 46 47 35 49 177 64 64 45 65 58 296 473 

Počet žiakov zo 
soc.znevyh.prostredia 0 0 5 0 5 3 12 11 3 2 31 36 

        z toho dievčat 0 0 2 0 2 1 6 6 1 1 15 17 

        z toho chlapcov 0 0 3 0 3 2 6 5 2 1 16 19 

Počet integr.žiakov 0 2 2 9 13 11 5 3 4 14 37 50 

        z toho dievčat 0 0 1 7 8 7 0 1 1 7 16 24 

        z toho chlapcov 0 2 1 2 5 4 5 2 3 7 21 26 

Z toho žiaci zo 
soc.znevyhod.prostr. 0 0 0 2 2 0 5 3 0 6 14 16 

Počet dochádz.žiakov 10 10 6 15 43 34 38 23 47 47 192 235 
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C    DOCHÁDZKA ŽIAKOV 
         Najviac zameškaných hodín je spôsobených ochoreniami žiakov, ktoré sú 

ospravedlnené. Najviac neospravedlnených hodín je hlavne u žiakov zo sociálne 

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

zámka zo správania, pravidelné mesačné hlásenia za nedbalú školskú dochádzku 

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

zadržanie 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 84 89 76 98 347 112 128 95 113 116 564 911 

spolu vymeš.hodiny 3696 3838 3837 5144 16515 7938 12086 8525 9811 10704 49064 65579 

      z toho ospravedl. 3696 3838 3837 5140 16511 7852 11514 8035 9748 10574 47723 64234 

      z toho neosprav. 0 0 0 4 4 86 572 490 63 130 1341 1345 

na 1 žiaka vymešk. 44 43,12 50,49 52,49 47,59 70,88 94,42 89,74 86,82 92,28 86,99 71,99 

na 1 žiaka ospr. 44 43,12 50,49 52,45 47,58 70,11 89,95 84,58 82,37 91,16 84,62 70,51 

na 1 žiaka neospr. 0 0 0 0,04 0,01 0,77 4,47 5,16 0,56 1,12 2,38 1,48 

Poč.ž.zo soc.znev.pr. 0 0 5 0 5 3 12 11 3 2 31 36 

spolu vymešk.hod. 0 0 342 0 342 1229 2952 2199 207 298 6885 7227 

z toho ospr. 0 0 342 0 342 1145 2384 1720 170 241 5660 6002 

z toho neospr. 0 0 0 0 0 84 568 479 37 57 1225 1225 

na 1 žiaka ospr. 0 0 68,40 0 68,40 381,67 198,67 156,36 56,67 120,50 182,58 166,72 

na 1 žiaka neospr. 0 0 28,00 0 0 28,00 47,33 43,55 12,33 28,50 39,52 34,03 

 

D   PROSPECH ŽIAKOV 
     Celkový prospech žiakov je primeraný skladbe žiakov školy. Naďalej pozorujeme 

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

väčšiu nervozitu s počtom zodpovednosti prežívali vyučujúci M a SJL ako samotní žiaci. 

      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 žiakov. Niektorí z nich sa zúčastnili 

celoplošného testovania žiakov 9. ročníka a v percentuálnom hodnotení ho  znížili. 

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

celkový počet žiakov 84 89 76 98 347 112 128 95 113 116 564 911 

z toho prospeli 84 89 76 98 347 110 128 93 112 114 557 904 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 7 7 

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

z toho opak.ročník 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 

z toho opr.skúška 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 

Poč.ž.zo so.znev.pr. 0 0 5 0 5 3 12 11 3 2 31 36 

z toho prospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 

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

z toho opak.ročník 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 

z toho opr. skúška 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E    SPRÁVANIE ŽIAKOV 
 

 V správaní najväčším problémom je porušovanie školského poriadku zlou 

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

žiakov. 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 sťažená  spolupráca s rodičmi, ktorí si 

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

sťažnosťami na riaditeľstvo školy. 

 

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

Celkový počet žiakov 84 89 76 98 347 112 128 95 113 116 564 911 

Pochvaly za vzorné 
správ. a reprezent. 0 17 11 11 39 16 40 17 23 24 120 159 

Napomenutie TU 0 0 0 0 0 2 6 10 0 9 27 29 

Pokarhanie TU 0 0 0 0 0 0 6 7 4 1 18 18 

Pokarhanie RŠ 0 0 0 0 0 1 10 4 1 11 27 27 

Veľmi dobré 
správanie 84 89 76 97 346 110 116 85 112 113 536 882 

Zníž.zn.zo správania 0 0 0 1 1 2 12 10 1 3 28 29 

Uspokojivý 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 4 

Menej uspokojivý 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 8 8 

Neuspokojivý 0 0 0 0 0 1 6 8 0 2 17 17 

 

 

F  ÚDAJE O ZÁPISE DO 1.ROČNÍKA 
 

 Počet zapísaných žiakov:             80 

           z toho odklady:                        6    

do 1. ročníka nastúpilo:               74, z toho v  priebehu septembra 3 žiaci prestúpili na  

                                                           iné ZŠ. 

       V  školskom roku 2014/2015 budú v 1. ročníku štyri triedy. 

 

 

G   CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA 

    A PRIJATIE  NA SŠ 
 

         Celoplošného testovania žiakov 9. ročníka sa zúčastnilo  110 žiakov.  

 

Výsledky: 

 SJ M 

Priemerný počet bodov školy: 17,27 a 7,14 11,96 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 66,58 % 59,82  % 

Percentil školy 73,60 % 69,89 % 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 62,00 % 54,67 % 
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    V školskom roku 2013/2014 ukončilo školskú dochádzku  115  žiakov 9. ročníka, z toho 3 

v zahraničí. Jedna žiačka neprejavila záujem o štúdium  na SŠ. 

1 žiačka 8. ročníka bola prijatá na bilingválne gymnázium v Košiciach. 

 

  

Gymnázium L. Stöckela, Bardejov  29 

Gymnázium Slovenská 5, Bardejov  8 

Súkromné gymnázium, BJ   9 

Obchodná akadémia, Bardejov  4 

SPŠ Komenského 5, Bardejov  20 

HA  J. Andraščíka, Bardejov   12 

Spojená škola, Štefánikova,  Bardejov 1  

SSOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov  8 

Spojená škola J.Henischa, BJ   13 

Škola úžit. výtvarníctva Košice  1 

SZŠ  B. Veľkého, Prešov   2 

SPŠ elektrotechnická, Prešov   1 

SOŠ lesnícka, Prešov    1 

SOŠ technická Košice   1 

SOŠ Čelakovice ČR    1 

PASA Prešov                            1 

 

S p o l u             112 

 

      

Povinnú školskú dochádzku končia aj 2 žiaci v nižších ročníkoch. 

 

    

 

 

H     ISCED 1 /1.-4.roč./ 
 

       Na zasadnutiach MZ sa riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce a iné aktuálne 

úlohy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka. Členovia MZ sa v tomto školskom roku 

stretli  

3-krát. 

Splnenie hlavných úloh: 

- na hodinách slovenského jazyka sa uplatňoval komunikatívny princíp v ústnej 

aj v písomnej podobe 

- vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali detské časopisy, verejnú 

i školskú knižnicu, didaktickú techniku a pomôcky, ktoré prispievajú 

k skvalitneniu vyučovacieho procesu  

- zapojili sme sa do súťaží: Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín 

- hodnotná pre žiakov aj učiteľov bola beseda so spisovateľom T. Janovicom, 

ktorú zorganizovala p. uč. Peláková 

- zaujímavé boli výchovné koncerty: O remeslách, Psíčkovi  a mačičke, 

Vianočný koncert, divadelné predstavenie Za plotom, výchovný koncert 

ABBA, ZOO, Mystériá 
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- vhodné učebné látky sme využili na ENV, pripomenuli sme si Deň Zeme, pri 

ktorých si deti uvedomili dôležitosť ochrany životného prostredia 

- zodpovednosť za svoje zdravie si pripomenuli v súťaži Veselé zúbky  

- zorganizovali sme zber papiera, PET fliaš 

- vychádzky a školské výlety sme využívali na pestovanie národného 

povedomia, na poznávanie slovenskej histórie a tradícií 

- dôraz sme kládli aj na dopravnú výchovu  - žiaci 4. roč. sa zúčastnili akcie 

dopravnej polície „Citrón a jablko“ 

- dbali sme o zlepšenie vzťahu učiteľ – žiak, spolupracovali sme so špeciálnym 

psychológom pri práci so žiakmi s poruchami učenia a správania  

- venovali sme zvýšenú pozornosť talentovaným žiakom, individuálne sme 

pristupovali k prospechovo slabším žiakom  

- zapájali sme sa do výtvarných súťaží: Štyri ročné obdobia,  Najmladší 

výtvarný talent, Mama, ocko moja rodina, Moja pani učiteľka, Hasiči  očami 

detí, Poľovníci a príroda v tvorbe detí 

- žiaci boli úspešní aj v matematických súťažiach: Génius logicus, Klokanko, 

Pytagoriáda, Matematická a logická olympiáda, vo vedomostnej súťaži 

Všetkovedko, Ibobor 

- zorganizovali sme školský karneval, Cestu rozprávkovým lesom   

- žiaci tretích ročníkov sa zúčastnili plaveckého výcviku 

 

Naši najúspešnejší  

 Výtvarné súťaže: -  úspešní boli žiaci  2.C, 2.A, 2.E 3.D, 3.A,  

 Literárne súťaže: - HK  3.miesto /obvodové kolo/  M. Barančík  2.C L.Hlavinková – 

cena poroty 

 Pytagoriáda /obvodové kolo/: - M.Krumlovký 2. miesto /3.roč./ 

  - J.Jančík 2. miesto a J.Štofaník 3. miesto /4.roč./ 

 

CELOSLOVENSKÉ  SÚŤAŽE 

 Matematický klokan –diplom úspešného riešiteľa získalo 18 žiakov 

školským šampiónom sa stal L.Hudák z 2.C tr. Plný  počet bodov získal aj S.Potičný 

z 1. D 

 Všetkovedko  - titul Všetkovedko získalo 18 žiakov - žiaci M. Barančík z 2.C a  

E. Nachtmanová z 2.E získali plný počet bodov a dostali sa do Galérii slávy 

 Maxík – plný počet bodov získali: Humeník, Ščerbatý, Nachtmanová z 2.E, Voľanská, 

Hudák, Barančík,Vaľko z 2.C. Matej, Bečák z 3.A, Baránok z 3.C, Vaľko z 3.D  a 

Zavacký zo 4.C  

 Ibobor: diplom úspěšného riešiteľa získali 14 žiaci. Najúspešnejší boli: K. Kapec 4.D, 

J.Kuľka 4.D, K.Bogdanová 4.C, J.Jančík4.C, J.Štofanik 4.C, A. Valková 4.D 

 Logická olympiáda: M. Kaščáková 4.D -14.miesto  
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             ŠKD 

 
      V školskom  roku 2013/2014 bolo zriadených10 oddelení ŠKD s počtom detí 

260.Vychovávateľky pracovali pod vedením vedúcej vychovávateľky Martiny Škvarekovej. 

Oddelenia tvorili žiaci 1.-4.ročníka. Poplatok ŠKD bol 5eur. 

Prevádzka ŠKD bola v čase od 11.25 do 16.30 hod. Všetky vychovávateľky počas školského 

roka pracovali podľa ročného plánu výchovno-vzdelávacej činnosti. Vychovávateľky sa 

zúčastnili na 4zasadnutiach MZ a 2 pracovných poradách. 

Obsah práce tvorili činnosti: 

- Spoločensko-vedná 

-Esteticko-výchovná 

-Telovýchovná 

- Pracovno-technická 

- Prírodovedno-enviromentálna 

- Vzdelávacia 

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 žiakov 

,,Príroda na stene“ – zhotovenie obrazu z prírodného materiálu 

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

výzdobe školy 

,,Ochutnávka bylinkových čajov“ – spoločné posedenie v jednotlivých oddeleniach 

,,Stavby zo snehu“–cieľom bol rozvoj fantázie 

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

 

,,Slovná reťaz“ –súťaž žiakov jednotlivých oddelení 

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

výzdobe školy 

,Ukážem, čo dokážem“ – športové aktivity žiakov 

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

rozprávkovým lesom 

 

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

knižnicou. Deti navštevujúce ŠKD sú aj členmi DFS Prvosienka pod vedením p.vych. 

Kostárovej, kde aktívne prezentovali našu školu .Pri príležitosti ,,Úcta k starším“ sa 

prezentovali v dome seniorov Čergov a v dome dôchodcov na Toplianskej ulici. Ukončením 

ich činnosti v šk.roku 2013/2014 bola slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek. 

Počas celej činnosti ŠKD dbali vychovávateľky na bezpečnosť detí v jednotlivých činnostiach 

a snažili sa prispieť k utváraniu lepších predpokladov na všestranný a harmonický rozvoj 

osobnosti žiakov 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 SJL pracovala v zložení  Mgr. Ovšonková, Mgr. Skalová, Mgr. Grohoľová, Mgr. 

Vasilegová, Mgr. Gubová a Mgr. Sobeková Fecenková. 

      V septembri boli vo všetkých triedach napísaná vstupné testy. V októbri sa uskutočnilo 

školské kolo olympiády zo SJL, ktorého sa zúčastnilo 22 žiakov 8. – 9. ročníka. Žiačka S. 

Kostárová z  IX. A sa umiestnila na 4. mieste v okr. kole. V decembri prebehlo aj šk. kolo  

Šalianskeho Maťka –súťaže v prednese slovenských povestí. Žiačka K. Kapsdorferová zo  VI. 

A získala v okresnom kole 4. miesto.  

     Najvýraznejší úspech sme v tomto roku dosiahli v okr. kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, 

kde žiaci Palubová, Kapsdorferová a Kralovič obsadili 1. miesta a Očipa 3. miesto. Prednes P. 

Palubovej získal cenu poroty aj v kr. kole tejto súťaže.  

     Z vlastnej tvorby sme sa zapojili do týchto súťaží: Starkí sú studnicou múdrosti, Európa 

v škole, Moja mama, Poľovníci a príroda v tvorbe detí, kde zvíťazila  P. Palubová. 

     Veľký dôraz sme kládli  na prípravu deviatakov na Testovanie 9, venovali sme sa hlavne 

čitateľskej gramotnosti, opakovaniu učiva a nácviku písania testov. V decembri bol napísaný 

1. riaditeľský test s výsledkom 62,63 % a v januári 2. riaditeľský test s výsledkom 64,08 %,  

3. riaditeľský test vo februári s výsledkom 65,87%. Naša práca sa odzrkadlila v Testovaní 9 

2014, kde naši žiaci dosiahli   66,58  %, čo je o 4,58 % viac ako bol celoslovenský priemer.  

Na záver roka boli vo všetkých triedach napísané výstupné testy. 

 

      Výsledky výstupných testov zo SJL 

2013/2014 

 

Trieda Priemerná známka Úspešnosť 

V. A 1,92 80,84% 

V. B 2,91 63,26% 

V. C 2,32 65,62 

V. D 2,78 64,29% 

VI. A 1,98 82,36% 

VI. B 2,09 79,65% 

VI. C - - 

VI. D 2,54 68,77% 

VI. E 2,41 71,21% 

VI. F 3,08 48,01% 

VII. A 2,72 68,13% 

VII. B 2,96 62,28% 

VII. C - - 
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VII. D 2,78 63,30% 

VIII. A 2,03 76,41% 

VIII. B 2,07 75,30% 

VIII. C 2,94 61,17% 

VIII. D 2,86 59,14% 

VIII. E 2,73 64,35% 

 

 

 

    Cudzí jazyk 
 

     Vyučujúci cudzích jazykov postupovali podľa platných učebných osnov a štandardov ako 

aj podľa nového ŠVP vo všetkých ročníkoch. Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme 

uprednostňovali inovatívne metódy a formy výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, 

projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL), 

personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových 

možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-

prezentácie riešenia úloh.  

     Na hodinách sme využívali interaktívne tabule, ktoré nám spestrili vyučovacie hodiny. 

Pravidelne sme používali počítačové učebne, internet a CD k učebniciam. 

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme rozvíjali jazykové kompetencie s ohľadom na rôzne štýly 

učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie. 

Na vyučovacích hodinách sme uplatňovali individuálny prístup k zaostávajúcim 

a talentovaným žiakom. U nadaných žiakov sme podporovali ich účasť na olympiáde. 

Úspešnosť tohtoročných olympiád anglického a nemeckého jazyka bola vysoká. Na 

celoslovenskom kole olympiády z anglického jazyka sa zúčastnil Dávid Čano (9.A), ktorý 

súťažil v kategórii 1B, a umiestnil sa na štvrtom mieste. Na krajskom kole OAJ bol úspešný 

Vladislav Slosarčík (6.A) v kategórii 1A, získal 6. miesto, a v kategórii 1C získala Sonja 

Rapčanová (7.A) 3. miesto.  Na olympiáde z nemeckého jazyka získal na okresnom kole 

Ladislav Čech-Špirek (9.B) 1. miesto, ale zo zdravotných dôvodov sa nezúčastnil na krajskom 

kole.  

 

Cudí jazyk 1. stupeň 

 

      Činnosť predmetovej komisie pre cudzí jazyk na primárnom stupni vzdelávania bola 

počas školského roka 2013/2014 realizovaná s cieľom efektívneho rozvoja jazykových 

kompetencií a uplatnenia všetkých metód a postupov pre úspešnú realizáciu  jazykovej 

edukácie, konkrétne anglického a francúzskeho jazyka, tak,  aby sme docielili dosiahnutie 

komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

 Členovia PK CJ sa spoločne dohodli na stretnutiach podľa potreby a vždy po každom 

školení, aby sme si získané informácie a metodický materiál navzájom vymenili.  Okrem toho 

sa stali porady PK miestom výmeny skúseností so zavádzaním hrových, situačných a 

imitačných metód a foriem výučby, tak aby bol podnecovaný komunikatívno-zážitkový model 

výučby.    Všetky  ďalšie  dôležité  informácie  a námety  sme  si  podávali   prostredníctvom 
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 e-mailovej pošty. Efektivitu porád v súvislosti s námetmi evidujeme v oblasti implementácie 

informačno-komunikačných technológií, konkrétne v realizácii interaktívnych on-line cvičení, 

jazykových softvérov a vo  využívaní interaktívnych tabúľ. Ukážku výučby prostredníctvom 

interaktívnej tabule  nám na naše pozvanie prišli 6. mája 2014 predviesť aj lektori z British 

Council z Nitry, v oblasti didaktiky nám ochotne napomáhali lektori z Oxford University 

Press v Prešove. Dôležitým bodom stretnutí bol výber nových učebníc pre jazykové 

vyučovanie budúcich prvákov, tak aby prechod z nepovinného predmetu v 1. a 2. ročníku 

v počte jednej hodiny týždenne na povinný s dotáciou troch hodín v treťom a štvrtom ročníku,  

prebehol kontinuálne v rámci systému výučby i obsahu. Pre tento účel sme si predbežne určili 

učebnicu Family and Friends Starter. Všetky informácie a poznatky, zavádzané do praxe 

i následne overené, boli predmetom  internej kooperácie členov a to nielen  z dôvodu 

zvyšovania úrovne jazykového vyučovania žiakov primárneho stupňa, ale aj s cieľom 

bezproblémového prechodu na nižší stupeň vzdelávania. V súvislosti s uvedeným sme sa 

s členmi PK CJ na druhom stupni dohodli aj na rozdelení  kompetencií súvisiacich s vedením 

oddelenia PK CJ 1. a 2. stupňa z dôvodu vysokého počtu žiakov a kvôli väčšiemu prehľadu 

a systému najmä pri distribúcii učebníc. V súčasnosti sú už všetky pracovné zošity objednané 

na šk. rok 2014/2015 prevzaté a pripravené.  

 Na záver sa chcem za ústretovosť pri sprístupňovaní tried pre potreby výučby cudzích 

jazykov prostredníctvom interaktívnych tabúľ   poďakovať  triednym učiteľov 1.- 4., moje 

poďakovanie rovnako patrí všetkým členom predmetovej komisie za  výbornú spoluprácu 

podnetné názory, pripomienky, iniciatívu i aktivitu. 

 

 

Dejepis 
       

     PK dejepisu pracovala  v školskom roku 2013/2014 v zložení  vedúca PK: Mgr. B. 

Skreptáčová, členovia: Mgr. S. Grohoľová, Mgr. J. Gubová, Mgr. S. Novotná. Riadili sme sa 

POP, ŠVP, ŠkVP a plánom práce PK dejepisu platnými pre tento šk.rok. Zasadnutia sme mali 

trikrát- v septembri, januári a júni. Časovo-tematické plány splnili vo všetkých ročníkoch.  

Vyučujúce Mgr. B. Skreptáčová a Mgr. S. Grohoľová  so žiakmi 5. ročníka robili projekty na 

tému Môj rodokmeň, Vianočné zvyky a tradície v našej rodine. Pani Skreptáčová so žiačkami 

IX.B triedy urobili v decembri aj rozhlasové vstupy na tému Zvyky a tradície našich predkov. 

Pani Gubová sa so žiakmi VI.A triedy zapojila do celoslovenského projektu Poznaj svoju 

minulosť. Po školskom kole postúpilo do celoslovenského kola 6 prác a všetké boli ocenené 

ministrom školstva. V decembri sa uskutočnilo aj školské kolo DO. Súťažilo spolu 38 žiakov 

v štyroch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie sa zúčastnili obvodového kola 11.2.2014 

v CVČ Bardejov. V kategórii C nás reprezentovali žiaci IX.A triedy-Tulenková A.,Lukačejda 

A.,v kategórii D žiačka VIII.A- Humeníková A., žiak VIII. B-Benka M., v kategórií E žiaci 

VII.A- Savčinský Š., Šverha R., v kategórií F žiačky VI.A- Palubová P. a Matejová I.  

Najlepšie výsledky tam dosiahli žiaci IX.A triedy : Tulenková A.- 2.miesto, Lukačejda A.- 4. 

miesto. A. Tulenková postúpila do krajského kola DO v Prešove a umiestnila sa v svojej 

kategórii na 4. mieste. 

V januári sme pripomenuli žiakom 69. výročie oslobodenia mesta Bardejov a spropagovali 

medzi nimi aj akciu, ktorú zorganizovalo mesto dňa 18.1. 2014 na Radničnom námestí-

 rekonštrukcia oslobodzovacích bojov v našom meste. 

 V okresnej knižnici D. Gutgesela sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy  na túto tému, 

ktorú pripravili v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov. 

 



13 

20. júna sa zmiešané družstvo žiakov VI.A a VII.A triedy pod vedením Mgr. Chovancovej 

zúčastnilo súťaže“ Rolandove hry“ . Umiestnili sa na 4. mieste. 

 

 

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 žiakov, pracovali  s mapami, 

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

a pestrosť vyučovania zabezpečilo aj využívanie modernej didaktickej techniky. Žiaci 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 žiakov školy. 

      V priebehu vyučovacieho procesu vo všetkých ročníkoch vyučujúci využívali medzi 

predmetové vzťahy a realizovali environmentálnu, rodinnú, protidrogovú aj dopravnú 

výchovu. Osobitnú pozornosť a individuálny prístup učitelia venovali integrovaným žiakom.        

Talentovaným žiakom sa venovali v rámci prípravy na GO. Žiakov  5., 6. a 8. ročníka 

pripravovala p. Packová a žiakov 7. a 9. ročníka p. Glitttová. Školského kola GO, ktoré sa 

uskutočnilo v decembri v učebniach prírodopisu a chémie sa zúčastnilo 52  žiakov vo 

všetkých piatich kategóriách. Prvým trom z každej kategórie boli odovzdané diplomy a pekné 

ceny, ktoré poskytlo riaditeľstvo školy. Na  okresnom kole nás reprezentovalo 19 žiakov v 

piatich kategóriách. V okresnom kole GO sme získali dve prvé, jedno druhé, jedno  tretie, dve 

štvrté a štyri 5. miesta. Už tradične boli p. Glittová a p. Packová  členkami okresnej komisie 

GO a riaditeľstvo školy poskytlo priestory pre realizáciu OK GO.  Traja žiaci umiestnení 

v okresnom kole reprezentovali školu na krajskom kole GEO. 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 OBN pracovala  v zložení: 

Predsedníčka: Mgr. V. Vasilegová 

Členovia: Mgr. M. Ovšonková 

        Mgr. B. Skreptáčová 

 Učitelia splnili časovo-tematické plány. Venovali zvýšenú pozornosť výchove 

a komunikácii žiakov v duchu morálky, humanity a demokracie. Svojím prístupom sa snažili 

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

spoločnosti. Základom ich práce bolo vypestovať v žiakoch pocit národnej a štátnej identity. 

Pre žiakov v jednotlivých ročníkoch sa uskutočnili    besedy a  aktivity so sociálnymi 

pracovníčkami na témy: 

6. ročník a 7. ročník- Tadiaľ cesta nevedie ( Mgr. M. Kukulská) 

                               Si môj priateľ, ale rešpektujem ťa (Mgr. K. Harňáková) 

7. ročník a 8. ročník-  Syndróm CAN ( Mgr. K. Harňáková) 

        Šikanovanie a násilie na školách (Mgr. K. Harňáková) 

9. ročník – Nikto nie je na predaj ( Mgr. K. Harňáková) 
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Trieda VI. B absolvovala dlhodobý preventívny program na tému –Dajme šancu každému ( 

Mgr. K. Harňáková, Mgr. S. Benková-Rybárová). 

 
         

Matematika a informatika  

      

PK matematiky a informatiky zasadala v tomto šk. roku štyrikrát. Úlohy vytýčené 

plánom práce na tento školský rok boli splnené. Všetci vyučujúci matematiky postupovali v 

jednotlivých ročníkoch podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov 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. Výstupné testy neboli jednotné, výsledky sú v prílohe. Talentovaným žiakom, 

ako aj žiakom matematických tried vyučujúci sprístupnili rozširujúce učivo, ktoré žiaci 

využili v rôznych súťažiach a olympiádach, keď vzorne reprezentovali školu. Osobitnú 

pozornosť a individuálny prístup sme venovali integrovaným žiakom a žiakom s poruchami 

učenia. Na vyučovaní sme sa snažili v rozumnej miere využívať aj počítačové učebne 

a interaktívne tabule. Vyučujúci potvrdili, že vyučovanie podľa nových učebníc je málo 

efektívne. Učivo podľa uváženia v jednotlivých ročníkoch budeme rozširovať.  

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

testovanie žiakov 9. ročníkov a prijímacie pohovory. Boli napísané tri riaditeľské testy. Žiaci 

sa zúčastnili aj prípravného testu deviatakov 7. novembra 2013, KOMPARO 2013 

s výsledkom 8,6% nad slovenským priemerom. Samotné testovanie-9 prebehlo v marci 2014.  

Aj v tomto roku sa žiakom podarilo dosiahnuť priemer – 59,82 %,  o 5,15% vyšší ako bol 

celoslovenský priemer. Na Slovensku bolo celkovo 69,89% škôl s horším výsledkom.  

Žiaci našej školy nás úspešne reprezentovali v matematických súťažiach. MOZ, 

Pytagoriáda, Klokan, Pikomat, Maks. Dosiahnuté výsledky sú v prílohe. 

Na hodinách informatiky 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Výstupné testy M 2013/2014 

   

       V. A 84,15% 

 

VII. A 83,40% 

V. B 63,89% 

 

VII. B 56,59% 

V. C 50,67% 

 

VII. C 42,45% 

V. D 56,10% 

 

VII. D 59,70% 

       VI. A 81,90% 

    VI. B 47,80% 

 

VIII. A 83,24% 

VI. C 40,87% 

 

VIII. B 65,19% 

VI. D 83,30% 

 

VIII. C 61,24% 

VI. E 70,80% 

 

VIII. D 58,88% 

VI. F 69,80% 

 

VIII. E 71,30% 
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Výsledky riaditeľských testov z M  2013/2014 

 

  1.test 2.test 3.test spolu 

 
9.A 75,1 80,4 75,8 115,65 

 
9.B 55,7 66,3 59,3 90,65 

 
9.C 41,1 42,8 45,5 64,70 

 
9.D 37 34,58 37,87 54,73 

 
9.E 42,7 45,27 48,7 68,34 

 

 

 

REPREZENTÁCIA ŠKOLY - matematické súťaže 

2013/2014    

  M. OLYMPIÁDA   PYTAGORIÁDA   MO    

  obvodové poradie   obvodové poradie   krajské poradie 

6.ročník: Riznárová 7 5.ročník: Marcinčo 3 9.r.: Kostárová 8 

  Palubová 12 

 

Kostár 4   Dubovecký 25 

  Matej 20 

 

Majdák 17   

 

  

7.ročník: Jackanin 3 6.ročník: Svoboda 11   

 

  

  

Čech-

Guthová 20 

 

Jurčišinová 13   

 

  

8.ročník: Micheľová 10 

 

Selmani 17   

 

  

  

Helena-

Hudák 11 

 

Udič 19   

 

  

  Skurková 15 

 

Hlavinka 25   

 

  

9.ročník: Čaňo 2 7.ročník: Kendra 2   

 

  

  Dubovecký 4 

 

Fertaľ 5   

 

  

  Kostárová 6 

 

Terjéková 13   

 

  

  Krumlovská 9 

 

Volčko 20   

 

  

  Nagajda 16 8.ročník: Poracká 8   

 

  

  

 

  

 

Vantová 10   

 

  

  

 

  

 

Jaržabek 16   

 

  

        Valíčeková 17       

  

    

 

Fyzika a chémia 

 
      PK fyziky a chémie v šk. roku 2013/2014 zasadala štyri krát v zložení 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 žiakov. Vyučujúci fyziky a chémie 

sú zapojení do projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, ktorého 

požičiavateľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. V rámci tohto projektu škola získala  
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laboratórny nábytok do učební a nové pomôcky na výučbu týchto predmetov. Pomocou týchto 

laboratórnych pomôcok je vyučovací proces pre žiakov atraktívnejší a zaujímavejší. Tento 

projekt bude pokračovať aj ďalší školský rok. 

 Vyučujúci  svoju pozornosť upriamili na talentovaných žiakov a zvýšenú pozornosť venovali 

žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami. Aj v tomto šk. roku sa žiaci zúčastnili FO 

a CHO. Žiaci obsadili nasledovné umiestnenia:  

 

Výsledky obvodového kola fyzikálnej olympiády: 

Adrián Nagajda 2. miesto Kategória E 

Benjamín Dubovecký 3.  miesto Kategória E 

Martin Jaržabek 3. miesto Kategória F 

 

Výsledky krajského kola fyzikálnej olympiády: 

Adrián Nagajda 14. miesto Kategória E 

 

Výsledky obvodového kola chemickej olympiády: 

Adrián Nagajda 5. miesto Dz 

Benjamín Dubovecký 2. miesto Dz 

 

 

           

Biológia 
      

       PK biológie v školskom  roku 2013/2014 zasadala štyrikrát v zložení: p. Soroka, 

p.Niemašíková, Ellerová a Hanuščinová. 

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

Vyučujúci sa venovali talentovým žiakom a zvýšenú pozornosť venovali aj žiakom so 

špeciálno pedagogickými potrebami. 

Žiaci 8. ročníka si v Prírodovednom múzeu v Bardejove  pozreli skameneliny a meteorit 

z okolia Bardejova.  

     V rámci poznávacieho výletu  navštívili  žiaci  soľnú jaskyňu vo Wieličke. 

Pre chlapcov 7. ročníka bola pripravená prednáška na tému: Na štarte dospelosti. 

V budúcom školskom roku by bolo vhodné naplánovať podobnú akciu aj pre dievčatá. 

V rámci národného projektu  ZŠ odborne  sme dostali  do kabinetu biológie  rôzne pomôcky: 

napr. trojrozmerný model ľudskej kostry, vzorkovníky  hornín. 

Pomôcky sú určené na rozvoj polytechnickej výchovy. 

V obvodovom kole biologickej olympiády kategórie D v projektovej časti 

obsadili 1. a 2. miesto žiačky 6.A triedy- Emma Dubovecká a Ivana Matejová. 
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Výsledky biologickej olympiády : 

Obvodové kolo biologickej olympiády kategórie E: 

Petra Palubová– 5. miesto – odbornosť zoológia –6.A.- pripravovala p.Niemašíková 

Nina Hlávková– 5. miesto – odbornosť zoológia –6.A.- pripravovala p.Niemašíková 

Karin Kapsdorferová– 8. miesto – odbornosť botanika –6.A.- pripravovala p.Niemašíkov 

 

 Obvodové kolo biologickej olympiády kategórie D: 

 Emma Dubovecká– 1. miesto – projektová časť– 6.A - pripravovala p.Niemašíková 

 Ivana Matejová– 2. miesto – projektová časť– 6.A - pripravovala p. Niemašíková 

 Emma Dubovecká– 9. miesto – prakticko-teoretická časť – 6.A - pripravovala     

p.Niemašíková 

Ivana Matejová– 12. miesto – prakticko-teoretická časť – 6.A - pripravovala   p.Niemašíková 

 

      

   

Technická výchova 
 

     Činnosť PK Technickej výchovy vychádzala zo stanovených úloh vypracovaného plánu 

práce na školský rok 2013/ 2014. Priorita našej činnosti vyplýva zo samotného charakteru 

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

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

fantáziu, analytické myslenie a poznávanie a taktiež formovanie a aktívne používanie 

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

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 žiakom, ale aj 

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

 

Nemožno opomenúť, že aj Technika - (školské dielne) sa zapojili do projektu 

organizovaného našou školou v spolupráci so štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

zameraným na budúcu prípravu kvalitných polytechnických odborníkov. Kde sme boli 

dovybavení ako pilotná škola pracovnými stolmi, malou ručnou mechanizáciou a ďalšími 

didaktickými pomôckami, ktoré skvalitnia praktickú výučbu. Ďalším krokom z našej strany  

je efektívne využívanie didaktických pomôcok a príprava žiakov na množstvo súťaží, ktoré 

daný projekt organizuje.  

 

  Poďakovanie za celoročné úsilie patrí učiteľom: Mgr. Štefanovi Kučovi, PhDr. Milene 

Žákovej, Ing. Gabriele Niemašíkovej, Mgr. Milade Hanuščinovej, 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 využívali hravé formy výučby aj 

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

precvičiť  aj pomocou hier a puzzle, ktoré im p. uč. Remetová posielala na stránku www bez 

kriedy. Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu 

vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy. Ale našli sa aj takí žiaci, 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 snažili rozvíjať u žiakov záujem o hudobné 

činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh. Práce žiakov sme prezentovali na 

nástenke hudobnej výchovy. 

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

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

vystúpeniach v penzióne a v Domove dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, na 

školskom plese, na vystúpeniach pri príležitosti MDŽ aj Dňa matiek. 

 

Výtvarná výchova 

 
      Vo všetkých ročníkoch pracujeme podľa daných učebných plánov. 

Učebnice, ktoré sú pre nás veľkou oporou máme pre piaty, šiesty a siedmy ročník. Pre ôsmy 

ročník predmet výchova umením máme aj pracovný zošit z ktorého čerpáme rôzne témy a 

námety na hodiny. 

      V jednotlivých ročníkoch hodiny dopĺňame aj projektmi. Tie sa nám osvedčili najmä v 

siedmom až deviatom ročníku. V deviatom ročníku sme prvý rok zaviedli predmet  výchova 

umením nehodnotiť známkou ale slovom absolvoval .Osvedčilo sa to, takže môžeme to 

využiť aj v nasledujúcom roku. 

     Zapájame sa do okresných súťaží v ktorých majú žiaci vždy ocenené práce. 

K Vianociam a Veľkej noci za pomoci žiakov zdobíme okná a interiér školy. 

Žiaci prispeli svojimi prácami a výrobkami k oslave Dňa matiek na mestskom úrade, kde naši 

žiaci s pani učiteľkou Ovšonkovou vystupovali. 

     Nástenné noviny obmieňame dva krát ročne žiackymi prácami k daným témam. Na 

vyučovacích hodinách  využívame formy súťaží a prezentácií. 

    Problémy sú len s rómskymi žiakmi, ktorí odmietajú na hodinách pracovať.  

    

          

 

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 zložke 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 boli vypracované plány s zjednotenou úpravou 

a prepracovaním pre ostatné ročníky. Bol založený register oslobodených žiakov, ktorí dostali 

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

mení, teraz sa ustálil na čísle 17 , žiakov s rôznymi oslabeniami máme cez 20. 
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      Pripravili sme lyžiarsky kurz v termíne od 27.1.2014 do 31.2.2014, ktorého sa zúčastnilo 

48detí. Dejiskom toho tohtoročného bol Telgart. V spolupráci s mestom Bardejov sme 

úspešne zvládli usporiadanie 9.ročníka Memoriálu Vladimíra Savčinského v skoku do výšky 

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

Slovenska. Podujatie   podporili  predstavitelia  Slovens.atletického zväzu , čo podujatiu 

pridalo na vážnosti a prestíži.  

     Rozbehla sa práca v krúžkoch  , strediská záujmovej činnosti  pre finančné podhodnotenie 

skončili. Veľmi kladne hodnotíme doplnenie materiálneho vybavenia kabinetu TV / lopty , 

rozlíšovačky, dlhá sieť, sada  dresov /. 

     Uskutočnil sa pre žiakov 3. ročníka plavecký výcvik a výber do športovej triedy zo žiakov 

4. ročníka.  

 

 Zodpovednosť za prípravu na súťaže: 

volejbal          D             Kollárovič              hádzana        CH          Kravec 

                        CH           Kravec                    vybíjana        D            Mika 

basketbal       D            Kollárovič               florbal          CH,D        všetci 

                        CH           Pečeňuk                 atletika       SAŠŠ          všetci 

futbal            CH,D        Kravec                                          SAZ          Kollárovič, Pečeňuk 

 

Úspechy našich žiakov v atletike 

 

Maj.okresu v atletike družstiev-CH        1.miesto      kraj    2.miesto      

                                                     D         1.miesto      kraj    1.miesto    Slovensko   5. miesto 

KOLEKTÍVNÉ  ŠPORTY 

 

Maj.okresu vo volejbale  CH   1.miesto       Maj.okresu v basketbale CH  2.miesto 

                                         D     2.miesto                                                D     2.miesto 

Maj.okresu v hádzanej    CH   2.miesto        Maj.okresu vo vybíjanej  D    2.miesto  

                                          D     1.miesto                                                                                  

Maj.okresu v futbale  ml. žiaci    4. miesto        Florbal    ml. žiaci     3. miesto 

                                        St.  žiaci    4. miesto                         st. žiaci       2.miesto 

                                                                                                  dievčatá    1. miesto    

Mestská plavecká liga     miešané družstvo        2. miesto 

Hľadáme nových  olympionikov        miešané družstvo       kraj       4. miesto 

                                                             / B. Terjeková   3. miesto /                                                                                          

  

 

Etická a náboženská výchova 

 
Vyučovanie NV a EV v školskom roku 2013/2014 prebiehalo vo všetkých ročníkoch podľa 

nových učebných osnov. Pracovné zošity boli zasielané postupne, ale v októbri ich mohli 

používať všetci žiaci. Aj tomto školskom roku, bolo málo hodín zaradených do 

doobedňajšieho vyučovacieho procesu, čo sa odrážalo na dochádzke aj správaní.  

    Žiaci všetkých náboženstiev sa zúčastnili biblických olympiád a niektorí získali aj pekné 

umiestnenie. Z gréckokatolíckeho získali na okresnom kole dve 3. miesta a jedno 1. miesto, 

z evanjelického  jedno 2. miesto, jedno 3. miesto, tri 4. miesta a dve 5. miesta. Krajského kola 

sa zúčastnila Soňa Riznárová, ktorá tam obsadila pekné 5. miesto. 
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Intelektové nadané triedy 
 

      

MZ bolo založené 7. mája 2013 za účelom koordinácie a skvalitňovania práce pedagógov 

vyučujúcich v triedach intelektovo nadaných žiakov s cieľom dosiahnuť čo najlepšie 

výchovno-vzdelávacie výsledky. Jeho cieľom bolo: 

-  usmerňovať osobnosti nadaných tak, aby čo najefektívnejšie zhodnocovali svoje 

nadanie, pracovali samostatne a tvorivo Jeho členovia sa na svojich zasadnutiach 

zaoberali aktuálnymi problémami a postupmi pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo 

školského vzdelávacieho programu na úrovni ISCED1 a ISCED2, 

- uplatňovať špecifické prístupy, modifikácie vo vyučovacom procese v oblasti obsahu 

(vyučovacie predmety – Obohatenie), inovačné metódy, aktivitu žiaka, hodnotenia (aj 

slovné ) pri uplatňovaní špecifických zásad, ktoré sú v súlade s potrebami nadaných 

žiakov. 

Úlohy, ktorými sa  členovia MZ na svojich zasadnutiach zaoberali: 

-  Vypracovanie kritérií pre intelektovo nadané triedy, ktoré tvoria doplnok vnútorného 

poriadku školy. 

- Organizačná príprava, pomoc žiakom pri spracovávaní a realizácii ročníkových prác: 

Druháci a tretiaci spracovávali tému Vesmír, v rámci predmetu obohatenie navštívili 

aj  Krajskú hvezdáreň a planetárium v Prešove.  Prezentácie sa uskutočnili v mesiaci 

máj za prítomnosti rodičov,  pedagógov a psychologičiek z CPPPaP v Bardejove. 

Žiaci podali dobré výkony, veľmi pekné boli aj výstupné projekty na 1. stupni – 

modely vesmíru, ktoré  vyrábali spolu s rodičmi. Za úspešnú prezentáciu získali 

diplomy a drobné ceny. Fotografie z prezentácií sú uverejnené na webových stránkach 

tried a  školy .  

- V 6.A sa prezentácie uskutočnili v dňoch 17.- 19. júna, žiaci spracovávali témy podľa 

vlastného výberu.  

- Výchovno-vzdelávacie  výsledky žiakov. 

Vyučujúce  v triedach intelektovo nadaných žiakov  pravidelne informovali o  

a konštatovali, že učebné plány boli splnené podľa učebných osnov, na prvom stupni 

aj s rozširujúcim učivom v predmetoch slovenský jazyk, matematika, prírodoveda 

a obohatenie.   N a na 2. stupni  aj v iných predmetoch – podľa záujmu žiakov ( aj 

v rámci  ich prípravy na jednotlivé súťaže a olympiády) . Vyjadrili celkovú spokojnosť 

s prospechom aj správaním žiakov, ktoré bolo v súlade so školským poriadkom, 

drobné prehrešky voči nemu boli riešené priebežne, kým nedošlo k náprave. 

- Mimovyučovacie aktivity. 

Triedy 2.E, 3.D a 6.A uskutočnili aj spoločné aktivity, medzi ktorými sa s najväčším 

pozitívnym  ohlasom  stretlo  predvianočné Posedenie pre starkých, na ktorom sa žiaci  
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predstavili hodnotným kultúrnym programom., pripravili darčeky. Starí rodičia sa 

postarali zas o pohostenie. 

Ďalšou bol kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutočnil 

v obradnej sieni MsÚ v Bardejove pod záštitou primátora mesta MUDr.B.Hanuščaka. 

Podujatie bolo organizované v spolupráci s Okresnou radou Únie žien Slovenska. 

Triedy 2.E a 3.D sa v rámci vlastivedy zúčastnila prijatia primátorom mesta v jeho 

kancelárii, navštívili zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva, zoznámili sa 

s predstaviteľmi mesta na ich pracovisku. 

 V spolupráci s  Okresnou knižnicou D. Gutgesela v Bardejove sa triedy 2.E a 3.D  

zúčastnili aktivity Ako sa snežienky pobláznili a žiaci 2.D sa zúčastnili Čitateľského 

maratónu – Čítajme si. 

V novembri 2013 sa uskutočnilo logické sústredenie žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním pod názvom IQáčik.80 účastníkov žiakov 1.-4. ročníka 

základných škôl (ZŠ Šmeralova 25, Prešov a ZŠ Komenského 23, Bardejov) úspešne 

reprezentovalo svoje školy na jedinečnom „logickom sústredení“, ktoré prebehlo na 

Zelenom brehu (Sigord pri Prešove). 

2.E trieda sa so svojim videom – pesničkou Zubožrút zapojila do celoslovenského 

projektu Veselé zúbky. 

3.D trieda sa v mesiaci apríl zúčastnila plaveckého výcviku. 

Žiaci 6. A triedy počas celého roka pracovali na projekte Poznávaj vlastnú minulosť 

alebo Pátranie po predkoch. Práce, ktoré zvíťazili v šk. kole, boli zaslané do 

celoslovenského kola, kde žiaci : Petra  Petrušová, Petra Palubová, Karin 

Kapsdorferová, Ivana Matejová, Samuel Matej, Soňa Riznerová získali ocenenia 

a diplomy podpísané ministrom školstva p. D.Čaplovičom. 

 Navštívili Záchranný a hasičský zbor v Bardejove, muzikály Popoluška a Snehová 

kráľovná, zúčastnili sa Charitatívnej športovej exhibície reprezentantov SR vo futbale 

a hokeji v Prešove a Čitateľského maratónu v Okresnej knižnici. V júni počas troch 

popoludní žiaci obhajovali svoje ročníkové práce pred trojčlennou porotou, rodičmi a 

spolužiakmi. Okrem toho sa zapojili do všetkých predmetových olympiád, v ktorých 

úspešne reprezentovali nielen triedu, ale aj školu a okres. Za najväčší úspech 

považujeme víťazstvo v celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show. 

 

Zapojenosť do súťaží a projektov. 

- 2.E trieda 

- Okresné kolá: 

- Poľovníci v tvorbe detí – cena vo výtvarnej súť. – Radan Kollárovič 

Výtv. súť: Červené jablko – 2. miesto – Marek Mank 
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- Celoslovenské súťaže: 

- Titul Všetkovedko  získali :  1. miesto - Nachtmannová Erika –  ocenená – 100% 

úspešnosť 

        3.miesto - Adam Humeník, Sophia Dinis,Marek Mank            

               Alexander Oslacký    

           5. miesto -  Radan Kollárovič, Timotej Valíček.  

       8.miesto -    Alexandra Klimová 

Maksík – 1. miesto :  Adam Humeník, Alex Ščerbatý, Erika Nachtmannová 

Matematický klokan – kat. Klokanko : Úspešný riešiteľ: Sophia Dinis 

                Marek Mank 

        

 

- 3.D treda: 

o Matematický klokan: úspešní riešitelia: Oliver Vaľko 82,2%, Gregor Bujda 

77,8%, Oliver Tomko 78,9%,Matej Krumlovský 75,6% a Natália Gašpariková 

72,2%. 

o Pytagoriáda - 2. miesto v okresnom kole Matej Krumlovský 

o 2. ročník plaveckej ligy ZŠ – žiak Oliver Tomko získal 1. miesto v plaveckom   

spôsobe znak na 25 m 

o Žiak Jenčopaľa veľmi úspešne reprezentuje školu na šachových súťažiach 

o Logická olympiáda – úspešní riešitelia Gregor Bujda (10+5 bodov), Alexander  

Jenčopaľa (11+5), Oliver Tomko (11+5) 

o Kníhtlačiarik – súťaž vo výrobe knihy – Okresná knižnica D. Gutgesela 

 Bardejove – 1. miesto; kniha Poďme spolu do Krajiny vybraných slov 

Trieda : 6.A 

Súťaže: 
Okresné. kolá:  

 Biblická olympiáda – 1.miesto – Riznerová Soňa 

Biologická olympiáda -  1. miesto – Dubovecká Ema  

         2. miesto – Matejová Ivana 

                       5. miesto – Palubová Petra 

Logická olympiáda - 1.miesto – Petrušová Petra 

   3.miesto – Hankovská Anna 

Hviezdoslavo Kubín – 1. miesto – Kapsdorferová Karin  

        1. miesto – Palubová Petra 

Plavecká liga -    1. A 2. miesto – Kapsdorferová K. 

Šaliansky Maťko -     3. miesto – Palubová P. 

Olympiáda anglického jazyka – 1. miesto – Slosarčík Vladislav  

Poľovníci a príroda v tvorbe detí:- 1. miesto – Palubová P. 
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Krajské kolá : 

Hviezdoslavo Kubín - Palubová Petra, cena poroty   

Olympiáda anglického jazyka -  Slosarčík Vladislav, 7. miesto 

Celoslovenské kolá: 

Expert -  1. miesto -  Kendra Timotej 

    2. miesto – Slosarčík Vladislav 

    4. miesto – Hlávková Nina 

    5. miesto – Marcin Jakub  

Celoslovenská logická súťaž : IQ škola -  cena – Palubová Petra 
     

          

Výchovné poradenstvo 
 

     V priebehu školského roku 2013/2014 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 žiakom v oblastiach profesijnej orientácie a 

porúch správania 

- individuálne aj skupinové rozhovory s problémovými žiakmi 

- vedenie evidencie VP 

- získavanie informačných materiálov o jednotlivých SŠ  

- vedenie záznamov o profesijnom vývine žiakov  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. 5. septembra 

zorganizovala prednášku pre dievčatá 6.ročníka na tému „Čas premien“ a v septembri sa 

zúčastnila aj triednych rodičovských združení vo všetkých triedach 9.ročníka. 

     V októbri sa zúčastnila porady, ktorú organizovala CPPPaP  a  porady na Gymnáziu L. 

Stöckela spojenú s prednáškou p. Hybenovej. Žiaci 9. ročníka absolvovali individuálne 

pohovory s psychológom a kariérnym poradcom z CPPPaP v rámci vyhodnotenia testovania 

súvisiaceho s kariérnym poradenstvom. V decembri sa uskutočnila porada výchovných 

poradcov aj na SSOŠ  v Bardejove. V čase od  októbra do  januára  zorganizovala pre žiakov 

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 žiakov 5. ročníka zamerané na 

adaptáciu s názvom „ Naša trieda – naša partia“,  vo februári prednáška pre dievčatá 7. 

ročníka s názvom „Poruchy príjmu potravy“  a jednorazová preventívna aktivita pre žiakov 9. 

ročníka na tému „Nikto nie je na predaj“. V čase od novembra do marca VP organizačne 

zabezpečovala stretnutia zástupcov SŠ s deviatakmi. V marci VP koordinovala 

„Celoslovenské testovanie deviatakov“ a zorganizovala pre žiakov 7.a 8. ročníka preventívnu 

aktivitu zameranú na prevenciu zneužívania a týrania detí. V apríli vo všetkých triedach  8. 

ročníka VP previedla inštruktáž k prijímaciemu konaniu a zorganizovala v spolupráci s p. 

Harňákovou aktivity na tému „Zorientuj sa v životných hodnotách a vo svete práce“. Pre 

chlapcov 7. ročníka v máji zorganizovala prednášku na tému „Na štarte mužnosti“.  V júni  

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

činnosť VP v druhom polroku však bola orientovaná na prácu s prihláškami, zápisnými 

lístkami,  sledovanie  umiestnenia žiakov 9. ročníka a spracovanie databázy žiakov 8. ročníka  
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pre potreby výpočtového strediska v Michalovciach. Pri tejto práci využívala 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 snažíme 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 životného prostredia. 

Do ich realizácie sa zapojila každá 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. V rámci Dňa narcisov sa na našej 

škole vyzbieralo 360 eur. V máji sme sa zapojili aj do akcie UNICEF v rámci Týždňa 

modrého gombíka na Radničnom námestí. 

V mesiaci októbri a apríli sa uskutočnil zber papiera. 

Oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sme venovali pozornosť v mesiaci apríli a júni, 

kde počas jedného týždňa prebiehali rôzne aktivity, do ktorých sa zapojili žiaci aj učitelia 

našej školy ( Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia ). 

Jednou z ďalších aktivít Zdravej školy bolo pasovanie  piatakov, diskotéky pre žiakov 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  zložiek socializačného procesu( rodinná atmosféra, 

školská klíma, pedagog. komunikácia, ovplyvňovanie masovej kultúry) 

 formovanie zdravého spôsobu života a pozitívnej životnej orientácie 

 vedenie žiakov k aktívnemu využívaniu voľného času 

 utváranie postojov a zručnosti, ktoré umožnia konštruktívne riešiť rôzne životné 

situácie 

 poskytovanie informácií a poznatkov o príčinách vzniku závislostí na rôznych typoch 

drog. 
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     V októbri sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy s MUDr. Zbyňovskou J.     

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v Bardejove o škodlivosti fajčenia. V rámci 

Európskeho týždňa boja proti drogám boli v novembri zorganizované viaceré akcie: 

Prevenčné aktivity na hodinách pre žiakov 5. -9. ročníka s Mgr. M. Kukulskou z CPPPaP. 

Celá akcia bola začatá rozhlasovým vysielaním a aktuálnou nástenkou, ktorú pripravili žiačky 

9.ročníka. Učitelia SLJ a VYV sa tejto téme venovali v rámci vlastnej tvorby na hodinách, 

triedni učitelia na triednických hodinách. Učitelia telesnej výchovy sa so žiakmi8.-9.roč. 

zapojili do florbalového turnaja, ktorý zorganizovalo CVČ v Bardejove. Družstvo chlapcov 

získalo 3.miesto a dievčatá 4.miesto. SPŠ v Bardejove v spolupráci s OR PZ v Bardejove 

pripravili dopravno-preventívny projekt „Si mladý, neumieraj zbytočne“ v športovej hale 

Mier, pre žiakov všetkých ZŠ a SŠ. Akcie sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka a 

reakcieboliveľmipozitívne.Začiatkomdecembraprežiakovdeviatehoročníkasauskutočnili 

besedy o AIDS (1. decembra  - Svetový deň boja proti AIDS).26.jún je svetový deň boja proti 

drogám a učitelia TSV usporiadali pri tejto príležitosti futbalový turnaj pre žiakov druhého 

stupňa. 

Počas celého školského roka sa všetky podujatia konajú v duchu projektu „Zober loptu a nie 

drogu“, lebo najlepším bojom proti drogám je naučiť žiakov zmysluplne využívať svoj voľný 

čas.       

 

Školský špeciálny pedagóg 
      

V šk.r.2013-2014 ŠŠPg (školská špeciálna pedagogička) našej školy prehlbovala 

spoluprácu s centrami SCŠPP (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

PhDr. Stašáková), CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Mgr. Harňáková), CŠP (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti s mentálnym 

postihnutím) pri ŠZŠ Pod Papierňou (Mgr. Kačmárová), CŠPP pre autistov v Prešove aC3PP 

pre telesne postihnutých v Košiciach, ako aj ďalšími odbornými poradenskými zariadeniami 

zaoberajúcimi sa problematikou detí/ žiakov so zdravotným znevýhodnením 

(telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, 

pervazívnymi poruchami). 

V našej škole je 177 detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením rôzneho charakteru a 

stupňa postihnutia z toho 112 s individuálnym začlenením v 4 špeciálnych triedach ako aj 

 v bežných triedach. 

Naďalej v tomto školskom roku sme mali v škole: 

- 3 triedy pre intelektovo nadané deti/žiakov (2.E, 11 žiakov, 3.D, 9 žiakov, 6.A, 20 žiakov) 

-2 triedy pre žiakov špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami učenia (ŠVVPU) 6.C, 11 

žiakov, 7.C, 11 žiakov). 

Individuálne integrovaných/začlenených žiakov s rôznym stupňom a druhom zdravotného 

znevýhodnenia v bežných triedach v jednotlivých ročníkoch na I. a II. stupni je 58 žiakov. 

Všetkým týmto integrovaným/začleneným deťom/žiakom je poskytovaná odborná 

individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť špeciálnymi pedagogičkami a štyrmi 

asistentkami učiteľa v rámci svojej edukačnej činnosti.  

Špec. pedagogičky: Mgr. Anna Varcholová- etopéd 

- Mgr. Darina Marcinčová- psychopéd 

- Ing. Kamila Hovancová- spychopéd 

- Mgr. Alena Geffertová- psychopéd 
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- Mgr. Júlia Gaľanová- psychopéd 

Asistenti učiteľa: Bc. Renáta Hájková asistent učiteľa v triede pre žiakov so ŠVVPU 

- Ing. Martina Hankovská asistent autistu 

- Mgr. Mariana Chovancová asistent vozičkára 

- Bc. Hedviga Mihňáková asistent učiteľa v triede pre žiakov so ŠVVPU. 

Školská špeciálna pedagogička sa v priebehu roka zúčastnila metodického stretnutia v Levoči 

s krajskými inšpektorkami, ktoré bolo venované legislatíve v integrácii žiakov so ŠVVP. 

Psychológovia z centier poradenstva v Bardejove, Prešove a Košiciach pomáhali 

svojími odbornými radami pri riešení individuálnych výchovno-vzdelávacích problémov so 

žiakmi so ŠVVP v edukačnom procese. Podľa požiadaviek jednotlivých triednych učiteľov sa 

realizovali besedy so žiakmi a učiteľmi ako na prvom, tak aj na druhom stupni našej školy. 

V deviatom ročníku pomáhali žiakom pri orientácii na výber profesie a poradili žiakom kam 

nasmerovať svoje záujmy. 

Od 14.1.- do 14.2.2014 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka našej školy, v rámci 

ktorého bola rodičom budúcich prváčikov poskytnutá možnosť otestovanie svoje dieťaťa na 

školskú zrelosť. 

Školská špec.ped poskytovala odbornú špeciálno-pedagogickú poradenskú konzultáciu 

rodičom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ako aj pomáhala riešiť problémy s učením 

a správaním detí/žiakov vo vyučovacom procese. Konzultovala s triednymi učiteľmi pri 

tvorbe IVVP pre individuálne začlenených žiakov, vytvárala pre ne učebné pomôcky, 

konzultovala s rómskou asistentkou pri problémoch v správaní, učení a dochádzke so žiakmi 

z marginalizovaného prostredia. Hospitovala na požiadanie triednych učiteľov na hodinách 

vyučujúcim, aby tak skvalitnila prácu so začlenenými žiakmi v rámci individuálnej 

starostlivosti. 

 

  

 

     J      ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA 

       ZAPOJENÁ 
   

    

Projekt  ZS Odborne 
      Projekt  ZS ODBORNE bol vytvorený na podporu profesijnej orientácie žiakov  základnej 

školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy 

zameranej na rozvoj pracovných zručností a práce s talentami. Je zastrešený Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania a má zvýšiť  polytechnické vzdelávanie na základných 

školách vytváraním dostatočným počtom praktických hodín a inovačným vzdelávaním 

v predmetoch Technika, Fyzika, Biológia a Chémia, tým sa predpokladá zvýšený záujem 

o tieto predmety a zabezpečia sa potreby našej spoločnosti.  Absolventi škôl sa budú 

orientovať na technické profesie a po skončení  vzdelávania sa nepridajú k radom 

nezamestnaných, ale  sa plnohodnotne  uplatnia na trhu práce.  

V rámci tohto projektu ZŠ Komenského v Bardejove  bola vybratá ako jedna zo 49. pilotných 

škôl na Slovensku. Zapojením sa do tohto projektu škola získala zariadenie učební a veľmi 

veľa moderných interaktívnych učebných pomôcok /2 interaktívne tabule, keramickú tabuľu  

a dataprojektor do dielne a 24 notebookov/. Aby sa táto dotácia odborne využívala 

v školskom roku 2014/2015 budú učitelia pre dané predmety preškolení v školiacich 

strediskách.  
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Projekt elektronizácia vzdelávacieho Procesu- DIGIskola 
     Tomuto projektu predchádzali projekt  Škola na dotyk financovaný firmou SAMSUNG. 

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 

systému,  vybavenie digitálnych tried, a  prispôsobenie digitálneho vzdelávacieho  obsahu a e 

zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt realizuje MŠVVaŠ 

SR v spolupráci s MPC, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu 

OPIS modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov 

končiacich primárne a sekundárne vzdelávanie. Prepojenie školského vzdelávania a domácej 

prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho 

vzdelávacieho obsahu a pripraviť tak žiakov na celoživotné vzdelávanie. 

V rámci tohto projektu sme získali Interaktívnu tabuľu, 20 tabletov a wifi zariadenie v sume 

12 000,-. Tablety sa majú využívať hlavne na merania a vzdelávanie mimo triedy a mimo 

školy na skúmanie rastlín živočíchov, orientáciu v prírode a vyhľadávanie populárnych 

cashešiek.  

 

Modernizácia školstva a implementácia informačných a komunikačných 

technológií do vzdelávania 
      Tento projekt je pokračovaním projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorým 

prešli 7 učitelia našej školy pre jednotlivé všeobecno-vzdelávacie predmety čím sa snažíme, 

aby  vzdelávanie odrážalo spoločenské potreby a požiadavky trhu. Medzi hlavné ciele 

modernizácie patrí: 

 premena tradičného vzdelávania s dôrazom na encyklopedické znalosti 

a memorovanie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne 

učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov 

 zmena obsahu  

 zmena prípravy učiteľov  

 zmena metód výchovy  

 rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov 

 budovanie hardvérovej infraštruktúry 

 prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu 

  vybudovanie Centrálneho informačného portálu rezortu školstva iEDU  

 intenzívna digitalizácia učebného obsahu  

 z tohto projektu boli na školu dodané noteboky v hodnote 5000,-Eur 

 

 

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 žiaci vzorne reprezentovali školu v okresných kolách rôznych súťaží. Dobré 

umiestnenia získali aj v krajských kolách. V celoslovenskom kole na OAJ sa žiak Dávid Čano 

umiestnil na 4.mieste a dievčatá na majstrovstvách Slovenska družstiev v atletike na 4. 

mieste.  

http://www.digitalnevzdelavanie.sk/o-projekte/modernizacia-skolstva
http://www.digitalnevzdelavanie.sk/o-projekte/modernizacia-skolstva
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     Veľkou prekážkou, hlavne v oblasti športu, konkrétne v atletike sú nevyhovujúce až 

katastrofálne podmienky v našom športovom areáli. 

           

 

L    PRIESTOROVÉ A MTZ ŠKOLY 
 

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

a presunoch evidujeme 41 bežných 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 množstvo listnatých a ihličnatých 

stromov ako aj rôznych okrasných kríkov a rastlín.  

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

nedostatkom voľných priestorov. 

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

školského roka, finančné prostriedky čerpané  na: 

-výmena svietidiel v telocvičniach a na chodbách školy 

-úprava tried – lepenie podláh PVC, maľovanie, výmena okien v učebni TCHV 

-stavebné a maliarske priestoroch ŠJ – sklady, suterén 

-oprava školského dvora za budovou školy 

-oprava a údržba miestnosti a soc. zariadenia upratovačiek 

-doplnenie inventáru školy nábytkom 

-doplnenie výpočtovej techniky /projektory, notebooky, fotoaparáty, rádiomagnetofóny,  

  interaktívne tabule/ 

-učebné pomôcky pre rôzne kabinety 

     Pre rozvoj MTZ školy investičné prostriedky v tomto roku neboli schválené. 

     Zvyšovanie cien za teplo, TÚV, vodného, stočného, zrážkovej 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 2014/2015 v eurách: 
 

 Prenesené kompetencie /dotácie zo štátneho rozpočtu/ 

 

            600 Bežné výdavky            1 313 142        

z toho: 610+620 Mzdy a odvody 1 124 797    

 630 Tovary a služby    188 345    
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 Originálne kompetencie – ŠKD 

 

 600 Bežné výdavky                                                  93 926  

     z toho 610+620   Mzdy a odvody 92 898 

 630 Tovary a služby   1 028  

 

 Originálne kompetencie – ŠJ 

  

 600 Bežné výdavky                                                  99 740  

z toho 610+620 Mzdy a odvody 69 322   

 630 Tovary a služby 30 418  

 

   

  

     

 

2. Príspevky pre asistentov učiteľov 

          Mzdy a odvody                                                                      7 600      

 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy  22 117  

 

4. Rodičovské príspevky                                  6 884                      

 

5. Finančné príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi 

          Stravné                                                                              6 769       

         Učebné pomôcky   1 461 

 

6. Cestovné žiakov – dotácia od štátu    14 102 

 

7. Mimoriadne výsledky žiakov      200 

 

8. Dotácia na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia    4 264 

 

    
 

 N    VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KONCEPČNÉHO 

        ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
1. Naplnenosť školy – z dôvodu, že každá škola je financovaná v rámci normatívneho 

financovania na žiaka, podarilo sa nám zabrániť prepadu zníženého počtu žiakov. 

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

stúpajúcu tendenciu. 

2. Zápis do 1. ročníka – úloha splnená. 

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

celoslovenský priemer – úloha splnená. 
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4. MTZ školy – v dôsledku nedostatočného poskytovania finančných prostriedkov sa 

zámery nedajú splniť. Neschválené prostriedky na investície sa už začínajú 

prejavovať, nedá sa všetko pokryť z rozpočtu školy. Zámer školy nesplnený. 

5. Prijatie žiakov 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 „ZNIŽOVANIE ENERGETICKÝCH NÁKLADOV NA 

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

Podmienky na vyučovanie športovej prípravy sú nevyhovujúce, aj napriek tomu 

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 „Znižovanie 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. 

    Každým rokom aj pri nedostatku finančných prostriedkov doplňujeme  jednotlivé 

kabinety učebnými pomôckami, najvýraznejšie z oblasti informatiky. Neustále 

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

školy. 

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

súťaží, v ktorých sme dosiahli či už v obvodových, krajských a celoslovenských kolách 

výborné až 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 žiakov aj rodičov, aby žiaci navštevovali 

triedu s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. 

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

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

najvyššie, nám úplne likvidujú položka 630 – TOVARY A SLUŽBY. 

        

 

P   ZÁVER 
 

    Vážené pani kolegyne, kolegovia, 

 

   Predložená správa je otvorený pedagogický dokument, do ktorého môžete doplniť 

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

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

ďalej, aby sa splnili naše túžby, plány a ciele. 
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    Správa bola skompletizovaná na základe podkladov predchádzajúceho vedenia školy. 

V máji 2014 prebehlo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. K 1.júlu 2014 bol 

menovaný zriaďovateľom riaditeľ školy PhDr. Ján Mika, ktorý nahradil vo funkcii p. Mgr. 

Štefana Kuču. 

 

     Za nami je rok zodpovednej a poctivej práce, ktorá priniesla veľa pozitívnych 

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

neistôt, nevraživosti, bude naša práca čoraz zložitejšia a ťažšia. 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, pretože len dobré vzťahy medzi ľuďmi dávajú životu zmysel 

a hodnotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Ján Mika 

                                                                                                        riaditeľ školy 

 


