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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.  

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, č.4 dňa 13.12.2014, č. 

5 z 26.9.2013 a č. 6 z 25.6.2015. 

  

 

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: PhDr. Ján Mika – riaditeľ školy 

                                                                  Mgr. Ľudmila Frančáková –zástup.riad.školy    

                                                                  Mgr. Mária Peláková – 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  

                             PaedDr.Jana Guľová,PhD. 

 Za zriaďovateľa:  do 25.3.2015 RNDr.Vladimír Savčinský  a od 

                                                        26.3.2015 Ing. Peter Petruš 

                              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 :             PhDr.Jaroslav Džunda 

 Koordinátor ŠPZ:          PaedDr. Ľudmila Glittová 

 Koordinátor PPDZ:       Mgr. Beáta Skreptáčová 

 Koordinátor FG:           Mgr. Jana Varcholová 

 Koordinátor VMaR: Mgr. Mária Ovšonková 

 

 

9. MZ a PK: MZ 1.-2.roč.                 Mgr. Oľga Lišivková   – vedúca 

 MZ 3.-4.roč.   Mgr. Alena Geffertová – vedúca 

 ŠKD Martina Škvareková – vedúca vychovávateľka 

 

 PK Slovenský jazyk Mgr. Ivana Sobeková-Fecenková – vedúca 

 PK Matematika Mgr. Jana Varcholová - vedúca 

 PK Cudzie jazyky Mgr. Erika Baldovičová  – 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. Viktória Vasilegová – vedúca 

 PK Telesná výchova  Mgr. Sergej Kravec – vedúci 

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

 PK Tech..a svet práce 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. Andrea Senajová - vedúca 
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PERSONÁLNA CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Počet pedagogických pracovníkov školy: 58 

 kvalifikovanosť: 100 %  

 

Počet vychovávateliek ŠKD: 10 

 kvalifikovanosť: 100 % 

 

Počet asistentov učiteľa: 4  

 

Počet katechétov: 3 

 

Počet pracovníkov učtárne: 2 

 

Počet správcov IKT 1 

 

Počet pracovníkov ŠJ: 10 

 

Počet ostatných zamestnancov: 10 

 

Počet všetkých zamestnancov: 98 

 z toho žien: 86 

 

 

 

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 2014/2015 evidujeme 875 žiakov v piatich triedach 

s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, troch triedach pre žiakov s intelektovým 

nadaním, jednej špeciálnej triede pre žiakov s poruchami učenia a v tridsaťjeden 

štandardných triedach. 

 

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

Počet tried 4 4 5 4 17 5 4 5 4 5 23 40 

Počet žiakov 72 86 92 78 328 115 109 121 92 110 547 875 

      z toho dievčat 32 46 48 30 156 61 62 60 43 63 289 445 

      z toho chlapcov 40 40 44 48 172 54 47 61 49 47 258 430 

Počet žiakov zo 
soc.znevyh.prostredia 0 2 5 3 10 0 2 9 10 0 21 31 

        z toho dievčat 0 1 4 2 7 0 2 5 6 0 13 20 

        z toho chlapcov 0 1 1 1 3 0 0 4 4 0 8 11 

Počet integr.žiakov 2 1 4 4 11 12 9 9 3 3 36 47 

        z toho dievčat 0 0 1 2 3 6 4 3 1 1 15 18 

        z toho chlapcov 2 1 3 2 8 6 5 6 2 2 21 29 

Z toho žiaci zo 
soc.znevyhod.prostr. 0 1 1 2 4 1 0 1 0 0 2 6 

Počet dochádz.žiakov 10 15 7 20 52 34 40 28 51 46 199 251 
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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 72 86 92 78 328 115 109 121 92 110 547 875 

spolu vymeš.hodiny 5033 5199 4725 5534 20491 8607 8941 13281 10714 12694 54237 74728 

      z toho ospravedl. 5033 5199 4725 5534 20491 8567 8924 13056 10201 12678 53426 73917 

      z toho neosprav. 0 0 0 0 0 40 17 225 513 16 811 811 

na 1 žiaka vymešk. 69,90 60,45 51,36 70,95 62,47 74,84 82,03 107,98 116,46 115,4 98,79 85,21 

na 1 žiaka ospr. 69,90 60,45 51,36 70,95 62,47 74,50 81,87 106,15 110,88 115,25 97,31 84,28 

na 1 žiaka neospr. 0 0 0 0 0 0,35 0,16 1,83 5,58 0,14 1,48 0,92 

Poč.ž.zo soc.znev.pr. 0 2 5 3 10 0 2 9 10 0 21 31 

spolu vymešk.hod. 0 60 243 264 567 0 485 3521 2347 0 6353 6920 

z toho ospr. 0 60 243 264 567 0 468 3308 1875 0 5651 6218 

z toho neospr. 0 0 0 0 0 0 17 213 472 0 702 702 

na 1 žiaka ospr. 0 30 48,6 88 56,7 0 234 367,5 187,5 0 269,09 200,58 

na 1 žiaka neospr. 0 0 0 0 0 0 8,5 23,67 47,2 0 33,43 22,64 

 

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 tohto roku 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 72 86 92 78 328 115 109 121 92 110 547 875 

z toho prospeli 71 85 92 78 326 115 107 121 84 110 537 863 

z toho neprospeli 1 1 0 0 2 0 2 0 8 0 10 12 

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

z toho opak.ročník 1 1 0 0 2 0 1 0 6 0 7 9 

z toho opr.skúška 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 

Poč.ž.zo so.znev.pr. 0 2 5 3 10 0 2 9 10 0 21 31 

z toho prospeli 0 2 5 3 10 0 1 9 3 0 13 23 

z toho neprospeli 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 8 8 

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 5 0 6 6 

z toho opr. skúška 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
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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 72 86 92 78 328 115 109 121 92 110 547 875 

Pochvaly za vzorné 
správ. a reprezent. 1 0 15 6 22 14 12 30 15 35 106 128 

Napomenutie TU 0 0 0 2 2 4 0 0 10 8 22 24 

Pokarhanie TU 0 0 1 1 2 1 0 8 4 2 15 17 

Pokarhanie RŠ 0 0 0 6 6 5 1 2 11 2 21 27 

Veľmi dobré 
správanie 72 86 92 78 328 113 109 117 84 110 532 860 

Zníž.zn.zo správania 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 15 15 

Uspokojivý 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 6 6 

Menej uspokojivý 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 

Neuspokojivý 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6 6 

 

 

F  ÚDAJE O ZÁPISE DO 1.ROČNÍKA 
 

 Počet zapísaných žiakov:             98 

           z toho odklady:                       11    

do 1. ročníka nastúpilo:               89, z toho v  priebehu septembra 1 žiak prestúpili z  

                                                           iné ZŠ a 1 žiak opakuje ročník 

       V  školskom roku 2015/2016 budú v 1. ročníku štyri triedy. 

 

 

G   CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA 

    A PRIJATIE  NA SŠ 
 

         Celoplošného testovania žiakov 9. ročníka sa zúčastnilo  106 žiakov.  

 

 

Výsledky:  

     SJ M 

Priemerný počet bodov školy: 15,89                         11,75 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 66,19 %                     58,73 % 

Percentil školy 71,04                         72,98 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR: 62,58 %                     52,68 % 

 



7 

 

      V školskom roku 2014/2015 ukončilo školskú dochádzku  110  žiakov 9. ročníka, z toho 4 

v zahraničí.  

Siedmi žiaci 8. ročníka boli prijatí na bilingválne gymnázia v Košiciach(1), Bardejove(5) 

a v Prešove(1). 

 

  

Gymnázium L. Stöckela, Bardejov  31 

Gymnázium Slovenská 5, Bardejov  11 

Súkromné gymnázium, BJ   4 

Obchodná akadémia, Bardejov  5 

SPŠ Komenského 5, Bardejov  8 

HA  J. Andraščíka, Bardejov   15 

Spojená škola, Štefánikova,  Bardejov 1  

SSOŠ Hviezdoslavova 14, Bardejov  5 

Spojená škola J.Henischa, BJ   10 

Škola úžit. výtvarníctva Košice  1 

SZŠ  Sládkovičova, Prešov   1 

SZŠ, Svidník     1 

SZŠ  Moyzesova, Košice   1 

SPŠ elektrotechnická, Prešov   1 

Gymnázium sv. Moniky, Prešov  1 

Gymnázium Konštantínova, Prešov  1 

SPŠ drevárska, Prešov   1 

SSUŠ filmová      2 

Stredná umel. škola, Prešov   1 

Pasa, Prešov          1 

Súkromná Pasa, Košice   1 

SPŠ odevná, Svidník    1 

Športové gymnázium, Košice  1 

Gymnázium Solivarská, Prešov  1 

 

S p o l u             106 

 

      

Povinnú školskú dochádzku končí aj 5 žiakov v nižších ročníkoch. 

 

    

 

H     ISCED 1 /1.-4.roč./ 
 

     V rámci MZ sme konzultovali a riešili úlohy týkajúce sa výchovno – vyučovacieho 

procesu, plánovali a organizovali záujmové činnosti a aktivity pre žiakov, riešili úlohy 

vyplývajúce z plánu práce MZ .  

  Žiaci sa v tomto šk. roku zúčastňovali rôznorodých kultúrnych  podujatí, 

výchovných koncertov, divadelných predstavení, besied.  
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Podujatia: 

- Pasovanie prvákov, ktorého sa zúčastnilo 80 detí s rodičmi. 

- Návšteva DJZ Prešov – predstavenie Snehová kráľovná, účasť 350 žiakov 1. st. 

- Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou – 80 žiakov 3. A 4. roč. 

- Týždeň zdravej výživy – zapojené všetky triedy. 

- Plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka. 

- Mikulášska nádielka pre všetky triedy 1. stupňa. 

- Vedomostná súťaž Moje mesto – pre žiakov 2. ročníka. 

- Popoludnia pre budúcich školákov „Predškoláčik“.   

- Slávnostný zápis do 1. ročníka. 

- Týždeň otvorených dverí – ktorého sa zúčastnili rodičia žiakov v jednotlivých triedach 

a hostia. 

- Tradičný Karneval pre 1. stupeň. 

- Výtvarná súťaž s protidrogovou tematikou, Európa v škole, Jeseň života. 

- V rámci environmentálnej výchovy a Dňa Zeme sme organizovali zber papiera,  zber 

viečok Sabi, plastových vrchnákov na podporu chorého dievčaťa, čistili sme okolie 

školy, v spolupráci so Štátnymi lesmi SR – Lesnú pedagogiku. 

- MDD s policajtmi- zamerané na dopravnú výchovu. 

- Francúzska rozprávka – jazykovo zamerané popoludnie. 

- Súťaž v stavaní snehuliakov pre 1. ročník. 

- Športové súťaže vo vybíjanej, futbale, florbale. 

- Žiaci 4. ročníka a 3.E sa zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici. 

- Štvrtáci sa zúčastnili exkurzie v prešovskom planetáriu a v Solivare.  

- V mesiaci jún sa začal realizovať projekt školy a Občianskeho združenia Priatelia 

Základnej školy Komenského ul. 23, Bardejov s názvom „Múdro a bezpečne v škole 

aj na ceste.“  

- Nezabudnuteľný bol pre žiakov MDD, kedy sme zorganizovali „Cestu rozprávkovým 

lesom.“  

- Zaujímavá bola jesenná výzdoba, výzdoba chodieb snehuliakmi, výstava Betlehemov, 

jarných kvetov. ochrana  prírody na Slovensku. 

- Beseda zameraná na finančnú gramotnosť. 

- Návšteva 3D kina v Bardejovských Kúpeľoch -  celý 1. stupeň. 

- V čase letných prázdnin sme pre 44 žiakov organizovali letný anglický tábor Summer 

Camp s dvomi anglickými lektormi. 

-  

 Veľmi bohatý bol  školský  rok na súťaže: 

 matematické 

- Ibobor – 18 úspešných riešiteľov, 

- Všetkovedko – 22 úspešných riešiteľov 

- Matematický Klokan – 17 úspešných riešiteľov 

- Maksík – zapojených 34 žiakov 

Taktik, Logická olympiáda 

- Pytagoriáda -   štyria žiaci získali ocenenie v obvodovom kole 

- Na hodinách matematiky si žiaci s overili  finančnú gramotnosť.  

 

 literárne a hudobné 

- Šaliansky Maťko  

- Hviezdoslavou Kubín - M. Kožlejová 3.A získala v okresnom kole 1.miesto 



9 

 

 

- Malý literárny kritik - úspešní žiaci M. Barančík a V. Koreňová z 3.C 

- Moji starí rodičia, Mesiac úcty k starším – ocenené práce: Žofčin 4.B, Čupeľová 4.B 

- Osmijanko – žiaci 3.C získali 2. miesto  

- Slávik Slovenska- škol. kolo, účasť na okresnom kole. 

- Čitateľský oriešok – celoslovenská súťaž 

- Knihtlačiarik – okresná súťaž. 

- Literárna súťaž Rozprávkové popoludnie. 

 

 výtvarné 

- Mlieko pre deti /CVČ/– ocenené práce M. Barančík 3.C, B.Golítková 2. A 

- Čaro zimy, Odkazy Zeme(ocenené práce) 

- Veľkonočné vajíčko/CVČ/ – ocenená práca A. Andrášková 2.A 

- Poľovníci a príroda v tvorbe detí – ocenená práca kolektívu 2.A  

- Ako proti drogám /súťaž organizovaná našou školu/ - 7 ocenených prác 

- Poznaj svoje mesto /súťaž organizovaná našou školu/ 

- Energetika 2015, Čitateľský oriešok, Bojnice v praveku 

- Maľovanie medovníčkov.  

  

 pohybové 

- Turnaj žiakov 3. – 4. ročníkov vo vybíjanej, florbale, futbale /súťaže organizované 

školou/ 

- Halová atletická olympiáda, Malá hádzaná 

- Futbalový turnaj žiakov 1.- 4. roč., kde sa tým mladších žiakov umiestnil na druhom a 

starších žiakov na treťom mieste.  

- Mcdonalds Cup -  žiaci 1. – 4. ročníka získali 2. miesto. 

- Plavecké súťaže – úspešní : Čupeľová, Gorun, S.Chovanec, Gorun 

 

VÝSLEDKY MATEMATICKÝCH SÚŤAŽÍ /najlepší žiaci školy/   

šk. rok 2014/2015 

 

MAKSIK  

Do celoročnej súťaže MAXÍK bolo z I. stupňa zapojených 34 žiakov.  

 

Kategória MAKSÍK 2  

2. B - Matúš Terjék 125 bodov  

2. D - Martin Krajňák 125 bodov; Samuel Potičný 125 bodov  

 

Kategória MAKSÍK 3 

3. E - Adam Humeník 129 bodov  

 

Kategória MAKSÍK 4 

4. D - Oliver Vaľko 127 bodov 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN  
Žiaci I. stupňa súťažili v počte 93, v kategóriách: Klokanko 1 - 22 žiakov, Klokanko 2 - 30 

žiakov, Klokanko 3 - 23 žiakov a Klokanko 4 - 18 žiakov. 

Účastnícky diplom získalo 76 žiakov.  
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Diplom úspešného riešiteľa 17 žiakov.  

DIPLOM ÚSPEŠNÉHO RIEŠITEĽA získali žiaci: 

1. D - Tímea Haneková  

2. A - Laura Ščerbatá; Bianka Golitková  

2. B - František Vagaský; Patrik Kurimský 

2. D - Tamara Guľová; Ema Čepigová  

3. C - Karolína Kendrová; Leo Hudák, Charlotte Čekanová  

3. E - Marek Mank; Erika Nachtmannová  

4. A - Linda Hlavinková  

4. D - Gregor Bujda; Alexander Jenčopaľa; Oliver Vaľko  

 

DIPLOM ŠKOLSKÉHO ŠAMPIÓNA NAŠEJ ŠKOLY získala žiačka Sofia Kovaľová 

z 2. D triedy.  

VŠETKOVEDKO 

V matematickej súťaži VŠETKOVEDKO súťažilo 49 žiakov I. stupňa. 

Medzi 30 % najúspešnejších s titulom VŠETKOVEDKO sa zaradili žiaci: 

 

2. A – Emma Sobeková; Adrienne Andrášková; Michaela Jackaninová; Ella Eštočinová; 

Laura Ščerbatá; Bianka Golitková 

2. B – Katarína Valková 

3. B – Adela Tomková 

3. C – Marián Barančík; Karolína Kendrová; Charlotte Čekanová 

3. E – Adam Humeník; Marek Mank; Erika Nachtmannová; Sára Prokopovičová; Timotej 

Valíček 

4. A – Linda Hlavinková; Samuel Mika; Lukáš Roman 

4. D – Matej Krumlovský; Natália Gašpariková; Simona Kurimská 

5. D – Alexandra Valková   

 

INFORMATICKÝ BOBOR 

Medzi 13 211 Bobríkov patrilo aj 92 žiakov I. stupňa. Diplom úspešného riešiteľa získalo 18 

žiakov.  

 DIPLOM ÚSPEŠNÉHO RIEŠITEĽA v kategórii Bobrík získali žiaci: 

 

3. A - Michaela Kožlejová 

3. E – Radan Kollárovič; Marek Mank; Adam Humeník;  

3. C – Marián Barančík; Leo Hudák; Martin Vasilišin;  

 

4. A - Sophie Varcholová;  Linda Hlavinková;  

4. C - Branislav Baranok ; Sára Kmecová; Sofia Kapsdorferová; Dominika   

Paľuvová; Tomáš Udič; Tomáš Udič 

4. D - Oliver Vaľko; Alexander Jenčopaľa; Matej Krumlovský; Gregor  

Bujda 

 

PYTAGORIÁDA 

V obvodovom kole nás úspešne reprezentovali: 

Bitath 3.B. M. Barančík 3.C, L. Hudák 3.C, Linda Hlavinková 4. A 
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             ŠKD 
       

      Činnosť v školskom klube detí v školskom roku 2013/2014 sme začali realizovať podľa  

Výchovného vzdelávacieho programu pre ŠKD. V tomto školskom roku bolo zriadených 6 

oddelení, s celkovým počtom detí 148 detí. Od 1.1.2013 bola upravená výška príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov  v ŠKD na 5 EUR, rodiny v hmotnej núdzi 1 EURO na mesiac.  

      V ŠKD pracuje 10 vychovávateliek. Počet detí v ŠKD v tomto školskom roku bolo 262. 

Školský klub detí  je po obsahovej stránke zameraný na tieto činnosti: 

 odpočinková, relaxačná činnosť 

 rekreačná činnosť 

 záujmová činnosť 

 vzdelávacia činnosť 

 

V celkovej skladbe týždňa sa odvíjajú všetky tematické oblasti výchovy: 
- EVOV : esteticko - výchovná : výtvarná, hudobná, literárno-dramatická 

- PTOV : pracovno-  technická 

- TVOV : telovýchovná, športová a zdravotná 

- PEOV : prírodovedno - environmentálna 

- SVOV : spoločensko - vedná  

- VZOV :  vzdelávacia  

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú aj ďalšie oblasti výchovy, najmä: rozumovú, mravnú, 

ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu. 

Celková činnosť ŠKD smeruje k naplňovaniu úloh, ktoré sú obsiahnuté v ročnom pláne ŠKD. Pri 

plnení týchto úloh je veľmi dôležitá spolupráca s triednymi učiteľmi, ktorá je veľmi dobrá.  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD prebieha v jednotlivých oddeleniach podľa týždenných plánov, 

v ktorých sa rešpektujú individuálne záujmy detí, princíp dobrovoľnosti, príťažlivosti a práva dieťaťa. 

Organizácia činnosti v ŠKD je prispôsobená skutočnosti, že žiaci navštevujú veľký počet krúžkov, 

ktoré im škola ponúka. Vychovávateľky podľa činnosti volia vhodné metódy a formy práce. 

Využívajú didaktické hry, súťaže rôzneho zamerania medzi oddeleniami, organizujú vychádzky 

a exkurzie. Činnosti žiakov sa vyznačujú spoluprácou a kladnými sociálnymi vzťahmi v jednotlivých 

oddeleniach.   

Vo všetkých činnostiach zabezpečiť dostatočný oddych po vyučovaní, uspokojovať  potreby deti 

a navodzovať príjemnú atmosféru pri pobyte v ŠKD. 

Úlohy  : Spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi. 

                 Organizácia a riadenie činnosti v ŠKD. 

                 Podieľať sa na estetickej úprave pavilónov a tried. 

 Dbať na písomnú dokumentáciu, hodnotenie činnosti, zúčastňovať sa na MZ a PP. 

Samovzdelávanie dostupnými materiálmi.  

 

Počas školského roka sa vychovávateľky podieľali na týchto spoločných akciách: 

 

 ,,Halloweenpárty „ – spoločné podujatie všetkých oddelení ŠKD 

 ,, Pasovanie prvákov,, - učiteľky a vychovávateľky 1.ročníkov pripravili uvítací 

     program pre nových žiakov 

 ,, Čo nám ponúka príroda,, - zhotovenie a výstava výrobkov z prírodného 

materiálu 

 ,, Vianočná výzdoba šk. chodby a šk. átrií,, - vychovávateľky sa podieľali na 

tematickej výzdobe školy 
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 ,, Ochutnávka bylinkových čajov,, - táto činnosť prebiehala v jednotlivých  

oddeleniach 

 ,, Zimné radovánky,, - stavanie zo snehu, rozvoj fantázie detí 

 ,, Karneval,, - spoločná akcia, kde spolupracovali triedne učiteľky  

s vychovávateľkami 

 ,, Jarná výzdoba šk. chodby a šk. átrií,, - podieľanie sa na tematickej výzdobe 

 ,, Veľkonočné ozdoby,, - zhotovenie a výstava výrobkov z materiálu podľa 

  vlastného výberu 

 ,, Vitie vencov,, - príjemné strávené popoludnie v prírode 

 ,, Milujem Slovensko,, - kvíz zameraný na vlastivednú a regionálnu výchovu 

 ,,Podmorské kráľovstvo,, - každé oddelenie sa prezentovalo vlastnou kresbou na 

chodník, kde   žiaci kreslili na danú tému 

 ,,Hádankové kadečo,, - súťaž, kde jednotliví žiaci reprezentovali svoje oddelenie  

v hádaní hádaniek 

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

názvom   Cesta rozprávkovým lesom 

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

Kostárovej, kde sa vianočnými koledami prezentovali pri otvorení výstavy 

vianočných betlehemov, ktoré zhotovili vychovávateľky ŠKD. 

 Vychovávateľky z jednotlivých oddelení pripravili besedu o finančnej 

gramotnosti, ktorú prezentovala Ing. Z. Jurčáková zo slovenskej poisťovne 

Wüstenrot. 

 Vychovávateľky pripravili popoludnie s policajtmi, kde sa deti zúčastnili besedy 

o bezpečnosti na cestách a praktickými ukážkami z pracovnej činnosti policajtov. 

Počas celej činnosti ŠKD dbali vychovávateľky na bezpečnosť detí, snažili sa prispieť 

k utváraniu lepších predpokladov na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žiakov 

v podmienkach ŠKD. Spolupráca triednych učiteliek a vychovávateliek bola na dobrej úrovni. 

 
   

      I     ISCED 2  /5.-9.roč./ 

 

Slovenský jazyk 
        

       PK SJL pracovala podľa schváleného plánu práce. Všetky stanovené úlohy na šk. rok 

2014/2015 boli splnené. Vyučujúci postupovali podľa schválených tematických výchovno - 

-vzdelávacích plánov a napísali predpísaný počet kontrolných diktátov a školských slohových 

prác.   

 Vyučujúci sa v tomto školskom roku zamerali hlavne na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

žiakov a na rozvíjanie komunikačných  kompetencií. 

 V októbri  boli  napísané vstupné a v júni výstupné testy.  

 Príprava deviatakov na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky zo SJL prebiehala 

priebežne počas školského roka na vyučovacích hodinách a v záujmových útvaroch 

zameraných na doučovanie a precvičovanie vedomostí zo SJL.  Vyučujúce sa venovali hlavne 

čitateľskej gramotnosti, opakovaniu učiva a nácviku písania testov.   

 V novembri sa 43 žiakov našej školy zúčastnilo dobrovoľného celoslovenského 

testovania Komparo 2014. Priemerná úspešnosť testovaných žiakov našej školy bola 63,35 %,  
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pričom priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v Slovenskej republike bola len 

50,5%. 

 Celoslovenské testovanie  žiakov 9. ročníka ZŠ sa konalo 15. apríla 2015. Zúčastnilo 

sa ho 106 žiakov. Percentuálna úspešnosť našej školy bola 66,19 % . Priemerná úspešnosť 

všetkých testovaných žiakov v Slovenskej republike bola 62,58 %. Dosiahnuté výsledky 

našich žiakov sú nadpriemerné.  

  Počas celého roka sa talentovaní žiaci zapájali do rôznych literárnych súťaží : Moja 

pani učiteľka, môj pán učiteľ, Kráľ čitateľov, Mama, ocko, ste moje všetko, Poznaj vlastnú 

minulosť, Európa v škole, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Výsledky sú 

v tabuľkovej časti správy. 

  V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa na hodinách literatúry organizovali 

besedy o prečítanej knihe.  

  Zvýšená pozornosť sa venovala aj talentovaným žiakom a žiakom 

s individuálnymi študijnými potrebami a redukciou učiva. 

 

 

 

    Cudzí jazyk 
 

     Úlohy stanovené na tento šk.rok boli splnené. Učitelia venovali zvýšenú pozornosť 

talentovaným žiakom a pripravovali ich na Olympiádu z ANJ a tiež na prijímacie pohovory 

na bilingválne gymnáziá. Žiakom s IVVP  sme venovali zvýšenú pozornosť, pracovali podľa 

individuálne vypracovaných plánov a niektorí pracovali  s p. asistentom, čo bolo prínosom pre 

žiakov aj pre učiteľov.  

 Vyučujúci sa zúčastnili na seminároch podľa ponuky MPC Prešov a kolegov 

informovali o novinkách. Taktiež sme zorganizovali metodický seminár vydavateľstva 

Macmillan pre vyučujúcich 1. a 2. stupňa, kde sa učitelia zoznámili s novými metódami. 

Spoločne sme vytvorili výzdobu vestibulu projektmi žiakov na tému Sviatky.  

Tento rok sme boli veľmi úspešní na celoslovenskom kole OAJ. 

 

 

Cudzí jazyk 1. stupeň 

 

             Predmetová komisia ANJ pracovala v súlade s plánom PK stanoveným na začiatku šk. 

roka 2014/2015. Konali sa riadne zasadnutia PK aj mimoriadne zasadnutia v prípade potreby.  

     Na zasadnutiach sa prejednávala aktuálna situácia. Členovia PK, ktorí sa zúčastnili 

seminárov usporiadaných metodickým centrom v Prešove, oboznámili následne ostatných 

o téme preberanej na seminároch. Semináre poskytujú vyučujúcim námety ako inovovať 

metódy výučby anglického jazyka na prvom stupni a oboznamujú vyučujúcich s novými 

učebnými materiálmi. 

     Vyučujúce pracovali so žiakmi na rôznych projektoch, z ktorých najlepšie boli vždy 

vystavené na nástenke. PhD. Tribusová sa zapojila so žiakmi do projektu E-Twinning, 

prostredníctvom ktorého si vymieňali listy so školami v Turecku a Poľsku. Mgr. Senajová 

a Mgr. Šinaľová sa zapojili do projektu EnglishOne a dostali didaktické pomôcky na výučbu 

cudzieho jazyka. 

     Mgr. Šinaľová viedla krúžok anglického jazyka pre prvý stupeň. 
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     Vyučujúce sa snažili uľahčiť žiakom výučbu anglického jazyka aj tým, že im poskytovali 

zjednodušené rozprávkové príbehy, ktoré čítali jednak na hodinách a jednak si ich mohli 

požičať domov.  Žiakom sa zlepšovala  výslovnosť , hravou metódou žiakom približovali  

slovnú zásobu a gramatiku. Žiaci sa naučili aj množstvo anglických pesničiek, ktoré im 

zlepšovali plynulosť v rozprávaní v cudzom jazyku.  

     V mesiaci jún sme objednali nové učebnice pre tretí a štvrtý ročník, ktoré boli hradené 

ministerstvom , ako aj pracovné zošity, ktoré si žiaci hradili sami. 

     Všetky vyučujúce využívali v adekvátnej miere interaktívnu tabuľu ako aj multimediálnu 

učebňu. 

 

 

Dejepis 
       

     Predmetová komisia dejepisu v šk. roku 2014/2015 pracovala v zložení: Mgr. B. 

Skreptáčová, Mgr. S. Novotná, Mgr. M. Delejová, podľa vypracovaného Plánu práce PK 

dejepisu na šk. rok 2014/2015. 

     Na zasadnutiach sa stretli trikrát, v termínoch stanovených plánom práce PK. Program 

doplnili o aktuálne informácie. 

    TVVP sa podarilo splniť vo všetkých ročníkoch. Osobitnú pozornosť venovali vyučujúce 

integrovaným a nadaným žiakom. Po každom tematickom celku pripravili kontrolné práce a 

skonštatovali, že žiaci učivo zvládli. 

   Vyučujúce na hodinách venovali pozornosť aj regionálnym dejinám, využívali mapy, 

historickú literatúru, dejepisné čítanky, videonahrávky a prezentácie. 

    V decembri sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády a víťazi z každej kategórie 

postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo 4. februára v CVČ. 

V decembri p. Skreptáčová pripravila  rozhlasové vysielanie na tému.: Vianočné zvyky a 

tradície našich predkov. 

     V januári sme žiakov upozornili rozhlasovým vysielaním na 70. výročie oslobodenia  

nášho mesta a na akcie, ktoré pri tejto príležitosti pripravili viaceré mestské organizácie. 17. 

januára si žiaci boli pozrieť rekonštrukciu oslobodzovacích bojov vo vodnej priekope pri 

Hrubej bašte a 19. januára sa zúčastnili kladenia vencov pri Pamätníku vďaky. 

   V apríli sme si pripomenuli veľkonočné tradície našich predkov návštevou výstavy v HOS 

 v Bardejove. V máji p. Skreptáčová pripravila rozhlasovú reláciu k 70. výročiu skončenia 

2.svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom a nacizmom a pozvala žiakov aj na oslavy, ktoré 

sa uskutočnili pod záštitou mestských orgánov 7.5.2015 pri Pamätníku vďaky na Námestí 

SNP v Bardejove. V čase od 27.5. - 19.6.2015 sa vyučujúce zúčastnili so žiakmi výstavy  

v Poľsko-slovenskom dome História letectva Jozefa Šveca, ktorá bola v stredu a v piatok 

v čase od 9.00-12.00 obohatená o výklad autora. V júni si žiaci 9.ročníkov preverili svoje 

vedomosti v súťaži Medzníky 2.svetovej vojny, najprv v školskom kole a trojčlenné družstvo  

v zložení M. Benka (9.B), A. Hnat (9.B)  a G. Vantová (9.C) nás reprezentovali aj v okresnom 

kole. Súťaž sa konala pod záštitou Oblastného výboru SZPB a CVČ v Bardejove.  

  

 

Geografia 
  

      PK geografie 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  
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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. Školského kola GO, ktoré sa 

uskutočnilo v decembri v školskej jedálni sa zúčastnilo 64 žiakov vo všetkých troch 

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

poskytlo riaditeľstvo školy. Na  okresnom kole nás reprezentovalo 11 žiakov v troch 

kategóriách. V okresnom kole GO sme získali jedno prvé, jedno druhé a jedno  tretie  miesto.        

Už tradične boli p. Glittová a p. Packová  členkami okresnej komisie GO a riaditeľstvo školy 

poskytlo priestory pre realizáciu OK GO.  Viktória Kendrová z 9.E  reprezentovala školu na 

krajskom kole GEO. Stala sa úspešnou riešiteľkou KK GO. V priebehu celého školského roka 

sa všetci vyučujúci venovali vzdelávaniu v rámci sebavzdelávania.  

 

  

Občianska výchova 

 
Predmetová komisia OBN pracovala v šk. roku 2014/2015 v tomto zložení: predsedníčka: 

Mgr. V. Vasilegová,  členovia: Mgr. M. Ovšonková, Mgr. D. Skalová, Mgr. B. Skreptáčová, 

Mgr. M. Chovancová 

 Učitelia splnili časovo-tematické plány. Na hodinách sme venovali zvýšenú pozornosť 

výchove a slušnej komunikácii žiakov v duchu humanity, morálky a demokracie. Taktiež sme 

sa sústredili na problém šikanovania. Svojím prístupom sme sa snažili vybudovať v žiakoch 

pocit zodpovednosti k sebe a svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Všetky plánované 

exkurzie a akcie sa uskutočnili. Pre žiakov sa uskutočnili aj besedy a aktivity so sociálnymi 

pracovníčkami. 

 

         

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 TVVP. V určených termínoch boli napísané vstupné a výstupné 

testy, ako aj štvrťročné písomné práce. Výstupné testy boli 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, preto sme vo vyučovaní využívali aj učebnice od autorov Šedivého 

a kol. a taktiež pracovné zošity z vydavateľstva Taktik a Orbis pictus. Učivo sme podľa 

uváženia v jednotlivých ročníkoch rozšírili a presunuli.  
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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 6. novembra 2014, Komparo 2014.Dosiahli 

60,5% úspešnosť, keď priemerná úspešnosť všetkých žiakov v SR bola 43,9% . 

Vyhodnotenie testu ukazuje, že bol postavený náročný, to vysvetľuje priemer SR, z výsledkov 

je zrejmé, že žiaci si obhájili svoje známky na vysvedčení.  

 Samotné Testovanie 9 prebehlo 15. apríla 2015, testovalo sa 106 žiakov.  Aj v tomto 

roku sa žiakom podarilo dosiahnuť pekný priemer – 58,73%,  o 6,05% vyšší ako bol 

celoslovenský priemer. Na Slovensku bolo celkolvo72,98% škôl s horším výsledkom.  

Žiaci našej školy nás úspešne reprezentovali v matematických súťažiach. Matematická 

olympiáda, Pytagoriáda, Klokan, Pangea, Taktik a Geniuslogicus. Dosiahnuté výsledky sú 

v prílohe. V deviatom ročníku sme zorganizovali besedu v rámci prierezovej témy finančná 

gramotnosť. 

Na hodinách informatiky sa cvičili vo vytváraní prezentácií, videa a úpravy 

fotografií. Pri tejto činnosti sme kládli dôraz na tímovú prácu, tvorivosť a enviromentálnu, 

protidrogovú a rodinnú výchovu. Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže iBobor (76 

žiakov). Žiaci 6. ročníkov sa zúčastnili videoprojekcie a besedy na tému kyberšikanovanie. 

V 7. ročníku sa uskutočnil workshop na rovnakú tému. 

 

výstupné testy M 2014/2015 

   

       V. A 69,84% 

 

VII. A 85,65% 

V. B 65,91% 

 

VII. B 58,18% 

V. C 83,11% 

 

VII. D 84,50% 

V. D 74,49% 

 

VII. E 63,6% 

V. E 75,60% 

 

VII. F 64,46% 

       VI. A 87,67% 

 

VIII. A 73,60% 

VI. B 66,01% 

 

VIII. B 48,11% 

VI. C 77,20% 

 

VIII. C * 

VI. D 68,20% 

 

VIII. D 50,85% 
 

 *  špeciálna trieda, pre neprítomnosť písali iba dvaja žiaci 

 

 

 

Fyzika a chémia 

 
      PK fyziky a chémie v šk. roku 2014/2015 zasadala štyri krát v zložení Mgr. Sabol, Ing. 

Onuščáková, Mgr. Varholová,  RNDr.Ellerová, Ing. K. Hovancová. 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 národného projektu ŠIOV, ZŠ- odborne. V rámci 

tohto projektu škola získala lepšie vybavenie učebni fyzika a chémia. Vyučujúci fyziky 

a chémie pripravujú a realizujú otvorené hodiny využitím pomôcok z projektu. Súčasťou 

tohto projektu je vyplňovanie dotazníkov pre žiakov a učiteľov a školenia, ktoré vyučujúci  
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počas trvania projektu absolvujú. V rámci tohto projektu škola získala laboratórny nábytok do 

učební a nové pomôcky na výučbu týchto predmetov. Tento projekt bude pokračovať aj ďalší 

školský rok. Dňa 31.3 2015 sa uskutočnilo podujatie pod názvom Záhady 3. poschodia, kde 

vyučujúci spolu so žiakmi 7.A a 9.A triedy pripravili pre žiakov 1. stupňa pomocou 

najnovších didaktických pomôcok zaujímavé záhady a zákonitosti z jednotlivých predmetov, 

ktoré budú obsahom vzdelávania na druhom stupni. Žiaci mali možnosť nielen vidieť, ale aj 

skúsiť jednotlivé pokusy z fyziky a chémie. Žiakom z 1. stupňa sa to podujatie páčilo 

a jednotlivé pokusy ich fascinovali a vyvolávali v nich zvedavosť, ale aj záujem o tieto 

premety. Vyučujúci sú zapojení tiež do projektu pod názvom Digi škola, kde v rámci 

vytvorenia vzdelávacieho obsahu pripravili vyučujúci v spolupráci so žiakmi videa, v ktorých 

žiaci realizovali a vysvetľovali zaujímavé pokusy z fyziky a chémie. 

       Vyučujúci  svoju pozornosť upriamili na talentovaných žiakov a zvýšenú pozornosť 

venovali žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami. V rámci predmetu fyzika sa žiaci 

Simon Soroka(9.D) a Peter Sabol(7.D) zúčastnili celoslovenského kola súťaže v odbornej 

činnosti pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a umiestnili sa na 3. mieste. 

Týchto žiakov pripravoval p. uč. Sabol Aj v tomto šk. roku sa žiaci zúčastnili FO, ktorých 

pripravovala p.č. Onuščáková a CHO, ktorých pripravovala p.uč. Ellerová.  

 

 

          

Biológia 
      

      PK biológie v školskom  roku 2014/2015 zasadala štyrikrát v zložení: p.Niemašíková, 

Ellerová , Hanuščinová, Hovancová  a p. Medzihradský. 

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

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

špeciálno-pedagogickými potrebami. 

      V marci p. Žák z CVČ pripravil veľmi pútavú besedu s názvom Krásy prírody               

pre žiakov 5. ročníka.  

    Záhady 3. poschodia bol názov prezentácie pomôcok z projektu ZŠ ODBORNE pre žiakov 

 1. a 2. stupňa.   22. apríla bola relácia ku dňu Zeme. Faunu a skameneliny v Prírodovednom 

múzeu v Bardejove si pozreli žiaci 5. B a 5.C triedy a tiež navštívili výstavu Poľovnícke 

trofeje. 

      V rámci národného projektu ZŠ ODBORNE p. Niemašíková  odučila  vzorovú hodinu 

zameranú na používanie získaných pomôcok a vyplnila dotazník. 

        

 

 

Technická výchova 
      

       PK Technickej výchovy pracovala v zložení: PhDr. Milena Žáková: svet práce, 

rodinná príprava , Ing. Kamila Hovancová: technika ,Mgr. Emília Rybčáková: rodinná 

príprava, technika, Mgr. Róbert Senčák: technika, Mgr. René Medzihradský: svet práce, 

Mgr. Rastislav Sabol: technika. 

     Činnosť PK Technickej výchovy vychádzala zo stanovených úloh vypracovaného plánu 

práce na školský rok 2014/ 2015. Konštatujeme že všetky prijaté úlohy boli priebežne plnené.     

        Žiaci technickej výchovy sa v rámci vyučovania zúčastnili workshopu týždňa vedy 

a techniky na Strednej priemyselnej škole. Toto podujatie radi navštevujú, kvôli možnosti  
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praktického oboznámenia sa s výučbovými počítačovými programami v oboroch 

stavebníctvo, strojárstvo, informatika a ekonomika. V  mesiaci december sa zúčastnili výstavy 

ručných prác dlabané do dreva a vianočných inšpirácií. Dievčatá v rámci rodinnej prípravy 

sa zúčastnili na  súťaži v zdobení vianočných medovníkov kde získali prvé ceny. A žiaci 

techniky nás reprezentovali na celoslovenskej súťaži, kde získali so svojim projektom 3. 

miesto.   

      Za odvedenú prácu im ďakujeme. 

  

       

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. V 9. ročníku sme žiakov hodnotili 

slovne – absolvoval. Práce žiakov sme prezentovali na nástenke hudobnej výchovy. 

    P. uč. Remetová spolu s p. vychovávateľkou Kostárovou viedli súbor Prvosienka, ktorý 

svojimi vystúpeniami šíril dobré meno našej školy. Simonka Kurimská (4.D) a Tamarka 

Michtová (6.B) reprezentovali našu školu na okresnej prehliadke rusínskych piesní 

„Makovická struna“, kde získali bronzové pásmo. 

 

 

Výtvarná výchova 

 
       Vo všetkých ročníkoch sme pracovali podľa  schválených učebných plánov. Učebnice 

sme mali pre piaty, šiesty a siedmy ročník. Boli nám veľmi nápomocné na vyučovacích 

hodinách. Potrebný materiál pre ôsmy a deviaty ročník sme si rozmnožovali, aby ho žiaci 

mali v lavici. 

Na hodinách neboli väčšie problémy. 

     V školskom roku 2014/2015 schválením pedagogickou radou deviaty ročník predmetu 

výchova umením sme hodnotili slovom absolvoval, nie známkou. Ostatné ročníky boli 

hodnotené známkou.    Žiakov sme zapájali do rôznych projektov - napríklad, žiaci 7.A triedy 

tvorili plagáty k známemu projektu Integrácia, aby sa v budúcom školskom roku zúčastnili  

tejto akcie aj v Bratislave.     So žiakmi sme v Týždni boja proti drogám urobili nástenné 

noviny na ktorých sú aj práce žiakov našej školy. 

    Spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka sme urobili vianočnú a veľkonočnú výzdobu okien školy na 

druhom stupni. Pre budúcich prvákov sme urobili kokardy, aby im pripomenuli, že už o 

chvíľu budú žiakmi našej školy. 

    Z ďalších akcií, ktoré sme uskutočnili to boli: školský ples pre žiakov 8 a 9 ročníka a 13 

ročník plesu našej školy, ktorý je stále viac v obľube. Pri vstupe do školy v mesiaci jún sme 

urobili výstavu žiackych prác zo všetkých ročníkov. 
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    Okrem toho sa zapájame do rôznych výtvarných súťaží, kde žiaci majú takmer stále 

ocenené práce. Pravidelne navštevujeme výstavy výtvarných prác našich aj zahraničných 

umelcov. 

 

          

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 

TSV bude slovná.     

      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 22 , žiakov s rôznymi 

oslabeniami máme cez 19. 

       Pripravili sme lyžiarsky kurz v termíne od 9.2 do 13.2.2015, ktorého sa zúčastnilo 48 

detí. Dejiskom už tradične bol Telgart. V spolupráci s mestom Bardejov sme úspešne zvládli 

usporiadanie jubilejného 10.ročníka Memoriálu Vladimíra Savčinského v skoku do výšky 

z medzinárodnou účasťou pretekárov z Poľska , Ukrajiny  a domáceho Slovenska.  

       Rozbehla sa práca v krúžkoch, uskutočnili sa sústredenia športových tried. Veľmi kladne 

hodnotíme doplnenie materiálneho vybavenia kabinetu TV a realizáciu pre žiakov 3. ročníka 

plaveckého výcviku a výber do športovej triedy zo žiakov 4. ročníka. Množstvo úspechov 

v súťažiach organizovaných SAŠŠ a SAZ nás právom radi k školám , ktoré ašpirujú na zisk 

titulu „škola roka“, do ktorej sa chceme prihlásiť. / viď výsledkovú listinu/ 

 

 Zodpovednosť za prípravu na súťaže: 

volejbal          D             Zavacká                 hádzana        CH ,D      Kravec 

                      CH           Pečeňuk                 vybíjana        D             Senčák 

basketbal        D            Kollárovič               florbal          CH,D        Pečeňuk 

                       CH           Pečeňuk                 atletika       SAŠŠ          všetci 

futbal            CH,D        Kravec                                          SAZ          Kollárovič, Pečeňuk 

plávanie                        Pečeňuk 

 

 

 

Etická a náboženská výchova 

 
Vyučovanie NV a EV v školskom roku 2014/2015 prebiehalo vo všetkých ročníkoch podľa 

nových učebných osnov. Začiatok nám trochu skomplikovalo neskoré dodanie pracovných 

zošitov pre RK náboženstvo. Výhodou boli nové knihy na evanjelické a pravoslávne 

náboženstvo.  

     Aj v tomto roku mali niektoré triedy nulté a siedme hodiny, čo sa niekedy odrážalo na 

dochádzke a správaní.  Žiaci všetkých náboženstiev sa zúčastnili biblických súťaží 

a olympiád, kde dosiahli pekné umiestnenia.  
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Intelektové nadané triedy 
 

    Vo vyučovaní nadaných detí  je základným cieľom také pedagogické pôsobenie na žiaka, 

aby jeho vývin smeroval k harmonicky rozvinutej  osobnosti. 

Preto cieľom činnosti MZ bolo zamerať sa na usmerňovanie osobnosti nadaných tak, aby čo 

najefektívnejšie zhodnocovali svoje nadanie, pracovali samostatne, tvorivo a so záujmom 

a dokázali sa čo najoptimálnejšie adaptovať na prostredie rôznorodého sociálneho kontextu. 

Tento všeobecný cieľ zohľadňoval: aktívne vyhľadávanie, aktívne osvojovanie, aktívne 

vytváranie informácií, poznatkov, vedomostí a zručností. 

Špecifické ciele plnili jednotliví vyučujúci prostredníctvom čiastkových úloh v jednotlivých 

vzdelávacích oblastiach.  

 

Úlohy, ktorými sa členovia MZ na svojich zasadnutiach zaoberali: 

o  organizačnou prípravou, pomocou žiakom pri spracovávaní a realizácii ročníkových prác: 

tretiaci spracovávajú tému Egypt, štvrtáci a ôsmaci si tému volili na základe svojho 

záujmu(vo štvrtom ročníku sa objavujú témy ako napr. Včely, Fotografia, Hologramy, Lego, 

80-te roky,...), 

o  možnosťou voľby konzultanta- v siedmom ročníku majú žiaci možnosť voľby oslovenia 

vyučujúceho, ktorého si sami zvolia ako konzultanta svojej RP, 

o  výchovno – vzdelávacími výsledkami nadaných, 

o  zapojenosťou žiakov do súťaží a projektov organizovaných školu a inými organizáciami. 

V 3.E sa prezentácie uskutočnili 16. júna, žiaci spracovávali tému Egypt, žiaci 4.D prezentovali 

svoje ročníkové práce 19. júna – témy podľa vlastného výberu, v 7.A sa prezentácie uskutočnili 

v dňoch  17. - 19. júna, žiaci prezentovali témy podľa vlastného výberu. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov 

Vyučujúce v triedach pre intelektovo nadaných žiakov pravidelne informovali o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch žiakov a konštatovali, že učebné plány boli splnené podľa učebných 

osnov, u štvrtákov aj s rozširujúcim učivom v predmetoch SJL a MAT. N druhom stupni 

prevažne v predmetoch, kde žiaci prejavili záujem, hlavne v rámci ich prípravy na jednotlivé 

súťaže a olympiády. 

Zapojenosť do súťaží a projektov. 

3.E trieda 

Matematické súťaže: 

o Všetkovedko - celoslovenská súťaž pre žiakov I. stupňa: titul Všetkovedkov učeň 

získali: SophiaDinis, Alexandra Klimová, RadanKollárovič, Alexander Oslacký, 

AlexŠčerbatý, titul Všetkovedka patrí žiakom: Adamovi Humeníkovi, Marekovi 

Mankovi, Erike Nachtmannovej a Sáre Prokopovičovej, 

o Pytagoriáda – matematická súťaž – školské kolo: 3. miesto Sára Prokopovičová, 

o medzi najúspešnejších matematických riešiteľov patrili: Marek Mank, Adamko 

Humeník,  Radanko Kollárovič, Sárka Prokopovičová, Alex Ščerbatý. 

Žiaci sa zapojili aj do: 

o literárnych súťaží organizovaných CVČ v Bardejove Starkí sú studnicou múdrosti; 

Napíšem Mikulášovi, či súťaže organizovanej Okresnou úniou žien – Jeseň života – 

ocenení: Sára Prokopovičová, Alexandra Klimová, Radan Kollárovič, 

o do súťaže Lovci perál organizovanej PSD Bardejov, 

Žiaci 3.E  sa zúčastnili besedy so spisovateľom Branislavom Jobusom, organizovanej našou 

ZŠ, besedy so spisovateľkou Martou Hlušíkovou v Okresnej knižnici D. Gutgesela 

v Bardejove a  divadelného predstavenia Snehová kráľovná v DJZ v Prešove. 
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o  výtvarná súťaž: Ako proti drogám, 

o 1. ročník halových atletických  pretekov: hod plnou guľou 1. miesto v kategórii 

dievčatá tretích ročníkov Katarína Lazorová, 2. miesto v kategórii chlapci 3. ročníkov 

Marek Mank. 

V rámci slohovej výchovy na hodinách SJL –netradičné hodiny -Vianočný veľtrh 

Mudrlantov;Mudrlantvízia, Fašiangy v škole, žiaci pracujú aj na triednom časopise 

Mudrlantoviny. 

Halloween – multikultúrna výchova na hodine anglického jazyka i oslava Dňa zdravej výživy. 

Tretiaci z 3.E si pre rodičov pripravili Vianočnú besiedku. Navštívili aj putovnú výstavu 

Osmijankovo literárne stopovanie v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove. 

Zúčastnili sa futbalového turnaja organizovaného našou ZŠ, kde z 5tretiackych tried získali 2. 

miesto. Spolupracovali na jesennej, zimnej výzdobe interiéru školy i výstave venovanej 

Oslobodeniu Bardejova. Oslobodeniu nášho mesta bola venovaná aj komunita na hodine SJL. 

Navštívili PSD Bardejov – pozreli si film venovaný pamiatke 70-ho výročia Oslobodenia 

Bardejova. 

V rámci projektu Separuj Materiál FORmuj SVET recyklovali materiál vo výtvarnej činnosti, 

zrealizovali edukačné divadlo a predviedli ho svojim spolužiakom z 1. stupňa, škôlke na 

Komenského 24 v Bardejove, učili recyklovať sklo škôlkarov v škôlke, spolu so starými 

rodičmi šili vankúšiky zo starých košieľ priamo v škole. 

Zrealizovali Burzu kníh, predstavili sa divadlom na otvorení výstavy v PSD, ktorá trvala do 

19.6. a širokej verejnosti prostredníctvom nej zdokumentovali celý priebeh projektu na našej 

škole. 

- Žiaci sa stali ilustrátormi najväčšej kraslice na Slovensku.  

- Alexandra Klimová a Timotej Valíček postúpili s výtvarnými prácami do finále súťaže  

Energetika na tému „Rodinný výlet na ebajkoch“ do Košíc. 

- Žiaci reprezentovali našu školu v celoslovenskej súťaži Supertrieda pod záštitou  

Ministerstva školstva, športu, vedy a výskumu v Prešove, pričom si odniesli ocenenie  

za poučný príbeh a jeho výtvarné stvárnenie. 

- Radan Kollárovič za svoju literárnou prácou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo  

mám rád Slovensko“ získal čestné uznanie poroty a bol pozvaný na odovzdávanie cien  

do Nových Zámkov. 

- V rámci schváleného projektu eTwinningtrieda  nadviazala spoluprácu so žiakmi zo  

základných škôl v Turecku a Poľsku formou výmeny listov a opísaní seba, školy a kamarátov. 

- Prezentačné schopnosti žiaci 3.E preukázali aj počas slávnostného krstu súťaže  

LEGENDÁRIUM, kde  pre všetky slovenské médiá otestovali novú aplikáciu hry. 

-  Triedna učiteľka zorganizovala exkurziu so včelárom, návštevu včelína v Poliakovciach. 
 

 IV.D trieda 

Matematické súťaže: 

o iBOBOR 2014: diplom úspešného riešiteľa v kategórii Bobrík získali: 

Oliver Vaľko ; Gregor Bujda ; Matej Krumlovský ; Alexander Jenčopaľa,  

o Všetkovedko4: titul Všetkovedka získali: Matej Krumlovský, Natália Gašpariková, 

Simona Kurimská, Oliver Tomko získal titul Všetkovedkov učeň, 

o Pytagoriáda – matematická súťaž – školské kolo: 2. miesto Simona Kurimská, 

o Matematický klokan: najlepší Bujda Gregor 76,7%,Jenčopaľa Alex 72,2%, Vaľko 

Oliver 70%, Maxík:   

Taktik:Gregor Bujda 283. miesto po 4. sérii úloh, 
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o žiaci intelektovo nadaní sa zúčastnili školského kola LO, dvaja víťazi z kategórie 

A i B reprezentovali školu v celoslovenskom kole, kde sa aj vynikajúco umiestnili: 

kategória A: žiaci zo 4. D: Gregor Bujda skončil na 4. mieste, Oliver Vaľko na 13-

tom, kategória B: Samuel Leško 53. miesto a Emma Dubovecká 63. miesto, obaja sú 

žiakmi 7. A. 

Žiaci sa zapojili aj do: 

o literárnych súťaží organizovaných CVČ v Bardejove(Starkí sú studnicou múdrosti – 

Bujda a Gašpariková 1. miesto v próze a poézii; Píšeme Mikulášovi), 

o do súťaže Lovci perál organizovanej PSD Bardejov, 

o  súťaže Vráťme knihy do škôl – kde napísali doteraz 47 recenzií, prispeli dokonca aj 

výtvarne. 

     Zúčastnili sa i besedy so spisovateľom Branislavom Jobusom, organizovanej našou ZŠ, 

besedy so spisovateľkou Martou Hlušíkovou v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove, 

divadelného predstavenia Snehová kráľovná v DJZ v Prešove. 

     V rámci poskytovania informácií nad rámec učebných osnov a podpory záujmu o rôzne 

oblasti okolitého sveta bolo vyučovanie raz mesačne organizované formou projektového 

vyučovania na témy: október – Deň zdravej výživy, november – Deň televízie, december – 

Vianoce vo svete a u nás, január – Fašiangy a my. 

o v rámci predmetu obohatenie a prírodovedy sa štvrtáci zúčastnili exkurzie do 

planetária v Košiciach a navštívili aj kreatívnu fabriku - zábavné technické Steel 

centrum v Košiciach, formou projektového vyučovania -  prácou v teréne spoznávali 

vodné zdroje v našom meste, zúčastnili sa aj exkurzie na rybej farme v Gerlachove, 

o v rámci predmetov vlastiveda a slovenský jazyk si žiaci zopakovali a prehĺbili 

vedomosti o našom meste – zúčastnili sa exkurzie po pamiatkach nášho mesta, celá 

exkurzia je skamerovaná a výsledok žiaci sami spracovali v programe Moviemaker. 

Navštívili aj putovnú výstavu Osmijankovo literárne stopovanie v Okresnej knižnici D. 

Gutgesela v Bardejove. 

Pre rodičov si pripravili Vianočnú besiedku, ktorá sa realizovala v decembri. 

Zúčastnili sa futbalového turnaja organizovaného našou ZŠ, kde zo 4 tried získala 2. miesto. 

V zbere papiera v jesennej časti získala žiačka Sofia Biloveská so 663 nazberanými kg ako 

jednotlivec 1. miesto, v jarnej časti skončila na 2. mieste. 

Spolupracovali na jesennej, zimnej výzdobe interiéru školy i výstave venovanej Oslobodeniu 

Bardejova. Oslobodeniu nášho mesta bola venovaná aj komunita na hodine SJL. 

Navštívili PSD Bardejov – pozreli si film venovaný pamiatke 70-ho výročia Oslobodenia 

Bardejova.  

o žiaci sa zapojili do  celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“,  

o participovali na projekte Separuj Materiál FORmuj SVET ako anketári, tvorili 

nástenku – základňu separátorov, žiak Matej Krumlovský vytvoril logo projektu, 

o spolu so žiakmi 1. stupňa sa zúčastnili školského fašiangového karnevalu, 

o spolu so žiakmi z 3.E sa spolupodieľali na výtvarnom dotvorení obrieho 

veľkonočného vajíčka v Poľsko – slovenskom dome,  

o žiaci Gašpariková, Kurimská, Jenčopaľa, Tomko a Krumlovský sa zúčastnili finále 

výtvarnej súťaže Energetika 2015,téma- Rodinný výlet na eBajkoch.  
o  v rámci medzinárodného projektu eTwinning trieda nadviazala spoluprácu so 

siedmimi partnermi - školami v Grécku, Španielsku, Turecku, Poľsku 

a Rumunsku – projekt Encodingiseasy, 
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o pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci spolu s ostatnými žiakmi našej ZŠ zúčastnili 

stretnutia s lesníkmi, 
o v mesiaci máj sa zúčastnili týždňového pobytu v škole v prírode v Tatranskej Lomnici, 

o spolu so žiakmi z 3. E sa žiaci zúčastnili slávnostného krstu projektu Legendárium, 

ktorého cieľom je bližšie priblížiť mestá prešovského samosprávneho kraja, 

o žiaci reprezentovali triedu aj v  športových súťažiach organizovaných našou školou, 

o  Alex Jenčopaľa získal za svoju literárnu prácu „Prečo mám rád slovenčinu, prečo  

mám rád Slovensko“ čestné uznanie poroty a bol pozvaný na odovzdávanie cien  

do Nových Zámkov, 

 žiaci Jenčopaľa, Bujda, Tomko a Krumlovský sa zapojili svojimi literárnymi prácami 

do literárnej súťaže Súťaž o najkrajší list – téma Svet, v ktorom by som chcel žiť, 

výsledky budú známe 30. júna 2015, 

 žiak Jenčopaľa sa svojou výtvarnou prácou zapojil do celoslovenskej súťaže 

Bohúňova paleta – téma Čo dokážu ľudské ruky – výsledky budú známe 30. júna 

2015, 

 literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 3. miesto v poézii – Simona 

Kurimská, 

 žiaci sa aktívne zapájali aj do výtvarných súťaží vyhlasovaných CVČ Bardejov: súťaž 

Odkaz Zemi- cenu poroty získali žiaci Gašpariková a Bujda, 

 žiak Alexander Jenčopaľa veľmi úspešne reprezentoval školu na šachových súťažiach. 

 

VII.A trieda 

o okresná plavecká liga: v 1. kole- disciplína kraul a znak – 2. miesto K. Kapsdorferová, 

v 2. kole získala Karin vo svojich disciplínach 1. a 2. miesto, 

o literárna súťaž Jeseň života – 3. miesto v kategórii próza Karin Kapsdorferová, 

o iBobor 2014: najúspešnejšou riešiteľkou bola A. Hankovská, diplom úspešného 

riešiteľa získali aj Jakub Marcin, Emma Dubovecká, Timotej Kendra, Karin 

Kapsdorferová, Marek Michalov, Samuel Leško, Peter Mikolaj,  Soňa 

Riznarová, Ivana Matejová, Petra Petrušová, Oliver Šuliman, Vladislav 

Slosarčík, Diana Jurčišinová, Nina Hlávková, 

o literárna súťaž Vráťme knihy do škôl: doposiaľ najaktívnejšia žiačka: 21 

príspevkov – Petra Petrušová, 

o Šaliansky Maťko – Petra Palubová – okresné kolo 3. miesto – v školskom kole 1. 

miesto, 2.miesto patrilo Karin Kapsdorferovej. 

Žiaci sa zapojili a pokúšali o výhru v internetovej súťaži o Naj triedu. 

Siedmaci sa zapojili aj do celoslovenskej súťaže Expert geniality show- prihlásení boli títo 

žiaci: Karin Kapsdorferová, Petra Palubová, Petra Petrušová, Ivana Matejová, Timotej 

Kendra, Anna Hankovská a Emma Dubovecká. 

o V anglickej olympiáde žiak Vladislav Slosarčík získal 1. miesto v školskom 

i okresnom kole. V celoslovenskom kole skončil tretí. 

o V geografickej olympiáde získali žiaci: Karin Kapsdorferová 1. miesto, Soňa 

Riznárová 2. miesto a Petra Palubová 3.miesto. 

o Pytagoriáda – školské kolo – 1. miesto Emma Dubovecká, 3. miesto Nina Hlávková, 

Karin Kapsdorferová, Anna Hankovská, 

 



24 

 

o dejepisná olympiáda: 1. miesto v školskom kole získala Katka Klopanová, 3. miesto 

Karin Kapsdorferová. 

Siedmaci sa zúčastnili projektu Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, kde získali 6-dňový 

pobyt v Tatranskej Lomnici. Pobyt bol zrealizovaný v mesiaci júni. 

Zorganizovali besedu  s I. Vicemiss Slovensko, Miss Sympatia a Miss Doliva 2014 Luciou 
Semankovou. 
Vybrali sa na ôsmy ročník festivalu vedy- Európsku Noc výskumníkov v Košiciach. 
Absolvovali charitatívny koncert Integrácie v Košiciach, pomáhali pri školskej akcii 
Pasovanie  prvákov. 

o v jesennom zbere papiera sa v rámci druhého stupňa ako trieda umiestnili na 2. 

mieste, v jarnom zbere papiera umiestnenie z jesene obhájili, 

o žiaci 7.A sa zapojili do celoslovenského projektu Enviróza, v ktorom mapovali 

enviromentálne záťaže v SR, 

o žiak Samuel Matej zvíťazil v súťaži o najlepšiu sci-fi poviedku Poviedka o 

Plastošrotkovi, žiačky Nina Hlávková a Petra Petrušová vyhrali súťaž o najlepšie 

informačné video, 

o počas školského roka vydali tri čísla školského časopisu Ámosáčik, s ktorými sa 

prihlásili do súťaže o najlepší školský časopis, 

o trieda 7. A sa zúčastnila organizácii Záhad 3. poschodia organizovaného pre žiakov 1. 

stupňa, 

o v rámci predmetu Obohatenie vytvorili žiaci pomocou tabletov videá o meste 

Bardejov pod názvom Mesto ako z rozprávky, prelínali sa tu predmety informatika, 

dejepis a slovenský jazyk. Výsledné video bolo zavesené na stránke školy a stránke 

Digipédia, 

o žiak Samuel Matej sa zapojil do  súťaže Poznaj svoju minulosť vytvorením časopisu o 

Ľudovítovi Štúrovi, 

o žiaci sa zapojili aj do okresnej  biologickej olympiády: botanika Karin 

Kapsdorferová - 6. miesto, Ivana Matejová - 8. miesto, zoológia: Petra Palubová - 

7. miesto, Samuel Matej - 10. miesto, Nina Hlávková - 14. miesto, 

o okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína – Petra Palubová 1. miesto, 

o žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže Integrácia očami detí, 

o matematika: MO – zapojilo sa 7 žiakov , úspešní riešitelia: P. Palubová , S. Matej, 

OK : obsadili 8. a 13. miesto, 

o Taktik – korešpondenčná súťaž ,zapojilo sa 10 žiakov: najúspešnejší P. Palubová, 

K.Klopanová -  42. miesto na Slovensku, Matej 59. miesto, 

o Pangea – celoslovenská súťaž, zapojilo sa 6 žiakov, najúspešnejší: P. Palubová 6.m, 

N. Hlávková, M. Michalov 7.m, K. Kapsdorferová 9.m,  P.Petrušová 10.m, 

o GeniusLogicus – zapojili sa 2 žiaci: J.Marcin a S.Matej. 

  

              

Výchovné poradenstvo 
 

      V priebehu školského roku 2014/2015 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:  
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- 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.  V septembri a 

októbri sa zúčastnila  triednych rodičovských združení vo všetkých triedach 9.ročníka. 

7.októbra zorganizovala prednášku „Na štarte k mužnosti“ pre chlapcov 7. ročníka a 

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

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

Stöckela spojenú s prednáškou p. Hybenovej. Žiaci 9. ročníka absolvovali v novembri 

individuálne pohovory s psychológom a kariérnym poradcom z CPPPaP v rámci 

vyhodnotenia testovania súvisiaceho s kariérnym poradenstvom. V čase od  októbra do 

decembra  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 a novembri sa 

uskutočnili adaptačné aktivity pre žiakov 1. a  5. ročníka,  vo februári prednáška pre dievčatá 

7. B s názvom „Zdravý životný štýl“.  V čase od novembra do marca VP organizačne 

zabezpečovala stretnutia zástupcov SŠ s deviatakmi. V apríli VP koordinovala 

„Celoslovenské testovanie deviatakov“ a medzinárodné testovanie PISA 2015 . 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“. 13.-15. mája sa VP zúčastnila vzdelávania s názvom „Profesijná orientácia žiakov 

základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu“. 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 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 aj na rodinu a rodičov. Činnosť zdravej školy 

sa realizovala podľa vypracovaného plánu činnosti. 

   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 rozhlasovým reláciám a besedám  s tematikou 

– Chrípka, Vírusové ochorenia. Pripomenuli sme si aj ďalšie významné dni – Svetový deň 

boja proti AIDS, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň boja proti fajčeniu. 
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Zapojili sme sa do celoslovenských verejných zbierok – Deň narcisov, Modrý gombík, Biela 

pastelka. 

   Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) sa uskutočnil na škole Týždeň zdravej výživy, 

počas ktorého bolo k obedu podávané ovocie, jogurt alebo zeleninový šalát. Pre žiakov 5. -  

9.ročníka bola zrealizovaná ochutnávka zdravých nátierok v školskej jedálni. 

V mesiaci októbri a marci prebiehal  na škole zber papiera. 

   V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sme venovali pozornosť ďalším svetovým 

dňom  v mesiaci apríl a jún – Deň Zeme, Svetový deň vody, Svetový deň životného 

prostredia.  

Jednou z ďalších aktivít Zdravej školy bolo pasovanie piatakov, ktoré bolo spestrené rôznymi 

súťažami a vyvrcholilo slávnostným sľubom a ich prijatím medzi žiakov druhého stupňa. 

Počas roka prebiehali aj výtvarné súťaže s tematikou – Boja proti fajčeniu, Deň Zeme 

a Bardejov - moje mesto. 

  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 živ. situácie 

 poskytovanie informácií a poznatkov o príčinách vzniku závislostí na rôznych typoch 

drog. 

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

akcie:. Prevenčné aktivity s Mgr. Masicovou z CPPPaP  pre žiakov piateho ročníka. Celá 

akcia bola začatá rozhlasovým vysielaním, ktoré pripravila p. Skreptáčová. V spolupráci 

s učiteľkou výtvarnej výchovy bola  na druhom poschodí aktualizovaná nástenka 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 viacerých súťaží a turnajov. Rozhlasovou reláciou sme priblížili žiakom aj 

Svetový deň boja proti AIDS ( 1. december), ktorého symbolom sú červené stužky. V máji sa 

v spolupráci s vyučujúcimi informatiky žiaci 6.ročníka zúčastnili v CVČ besedy s názvom 

„NEHEJTUJ!“ Jej súčasťou bola aj filmová prezentácia s ústrednou témou 

kyberšikanovania. Besedovali 

 s p. Masicovou  o pravidlách správania sa na sociálnych sieťach, aby čo najviac znížili riziko 

stať sa šikanovaným a z druhej strany, prečo nešikanovať ostatných.  Následne na hodinách 

informatiky vytvorili pekné práce k tejto téme. V júni v podobnom duchu prebehol aj 

workshop v 7.E triede, kde pracovníci centra Linky detskej pomoci z Košíc, pripravili aktivity 

pri ktorých  sa žiaci zamysleli nad pojmami - šikanovanie, pomoc, spolupráca,  tolerancia,  
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rešpektovanie názoru druhého.  31. máj - vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za 

Svetový deň bez tabaku, ktorého zmyslom je zlepšiť informovanie o nepriaznivých 

zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a 

mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Tohtoročným heslom dňa bez tabaku bolo“ 

Tabak - smrteľný v každej podobe.“   Pri tejto príležitosti koordinátorka  zdravej školy 

pripravila rozhlasovú reláciu a vyučujúci OBN a  na triednických hodinách sa venovali tejto 

téme. 

Počas celého školského roka sa všetky podujatia konajú pod heslom „Zober loptu a nie 

drogu“. 

 

 

Školský špeciálny pedagóg 
      

V  šk.r. 2014/2015 školská špeciálna pedagogička (ŠŠP) našej školy prehlbovala 

spoluprácu s centrami: 

- SCŠPP (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov) 

- CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bardejov) 

- CŠPP (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti s mentálnym postihnutím pri 

MŠ a SZŠ Pod Papierňou, Bardejov) 

- SCŠPP pre AUTISTOV (Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti 

a žiakov s autizmom pri MŠ a ZŠ Vodárenská 3, Prešov) 

- CŠPP pre sluchovo postihnutých v Prešove 

- ako aj ďalšími odbornými poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa problematikou 

detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením (telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, 

narušenou komunikačnou schopnosťou, pervazívnymi poruchami). 

Naša škola eviduje 165 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) rôzneho typu 

a stupňa. Individuálne integrovaných(začlenených) žiakov bolo v bežných triedach ZŠ 

v jednotlivých ročníkoch na I. - 11 žiakov a II. stupni 38 - žiakov. 

Formou individuálnej integrácie v špeciálnych triedach bolo v školského roku 2014/2015 - 50 

žiakov: 

- trieda všeobecne intelektovo nadaných žiakov: - 3.E, 11 žiakov,  

- 4.D, 9 žiakov,  

- 7.A, 20 žiakov 

- trieda pre žiakov so ŠVPU (špeciálnymi vývinovými poruchami učenia): - 8.C, 10 žiakov. 

Týmto zdravotne znevýhodneným žiakom sa individuálne venovalo päť špeciálnych 

pedagógov školy a piati asistenti učiteľa. 

Špeciálni pedagógovia: 

-  Mgr. Darina Marcinčová, psychopéd 

- Mgr. Alena Geffertová, psychopéd 

- Mgr. Júlia Gaľanová, psychopéd 

- Ing. Kamila Hovancová, spychopéd 

- Mgr. Anna Varcholová, etopéd. 

Asistenti učiteľa:  

-  Bc. Renáta Hájková, asistent učiteľa pre II.stupeň ZŠ 

- Ing. Martina Hankovská, asistent autistu 

- Mgr. Tatiana Labancová, asistent učiteľa pre I. stupeň ZŠ 

- Mgr. Emília Tomečková, asistent učiteľa pre II. stupeň ZŠ 

- Mgr. Peter Kukľa, asistent učiteľa pre II. stupeň ZŠ. 
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Pri riešení individuálnych výchovno-vzdelávacích problémov so žiakmi so ŠVVP 

v edukačnom procese pomáhali svojimi odbornými radami školský psychológovia z centier 

pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove, Prešove 

a Košiciach. Na základe požiadaviek od pedagógov sa realizovali v škole besedy so žiakmi 

aj učiteľmi. V deviatom ročníku sa v CPPPaP venovali žiakom a usmerňovali ich pri výbere 

školy a voľbe profesie, poradili žiakom kam nasmerovať svoje záujmy. 

Od 15.1.2015- do 15.2.2015 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka našej školy, 

v rámci ktorého bol pre budúcich prváčikov pripravený slávnostný zápis v priestoroch jedálne 

školy. 

ŠŠP priebežne poskytovala odborné poradenské konzultácie nie len žiakom so 

zdravotným znevýhodnením, ale aj rodičom. Konzultovala s rodičmi, triednymi učiteľmi 

a odbornými pracovníkmi v centrách pri tvorbe IVVP pre začlenených žiakov. Zabezpečovala 

pre žiakov ZZ (zdravotne znevýhodnených) kompenzačné učebné pomôcky, konzultovala 

s asistentkou učiteľa v VIII.C a pomáhala riešiť problémy so žiakmi z marginalizovanej 

skupiny ako aj ÚSVaR. Hospitovala a uskutočňovala depistáže v prvých ročníkoch. Na 

požiadanie od jednotlivých vyučujúcich aj v iných ročníkoch, aby sa tak skvalitnila práca so 

začlenenými žiakmi v rámci individuálnej prístupu ako často uvádzajú poradenské centrá vo 

svojich správach. 

Okrem toho sa školská špeciálna pedagogička zúčastňovala rôznych odborných 

školení, ktoré nie sú kreditované a sú samo spoplatňované, aby tak skvalitňovala svoju 

odbornú prácu. 

 

 

     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 dataprojektoru 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 

PROJEKT SEMAFOR – Separuj materiál, formuj svet – projekt Orange v hodnote 1400 

eur. 

Projekt Múdro a bezpečne v škole aj na cestách z Komunitnej nadácie Bardejov - dopravné 

ihrisko na školskom dvore pred budovou školy v hodnote 450 eur. 

 

 

 

 

http://www.digitalnevzdelavanie.sk/o-projekte/modernizacia-skolstva
http://www.digitalnevzdelavanie.sk/o-projekte/modernizacia-skolstva
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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.  

Umiestnenia v celoslovenských kolách: 

OAJ žiak Slosarčík 3.miesto, fyzikálna súťaž ZŠO – Sabol, Soroka 3.miesto, Scifi – Matej 

1.miesto,  Informačné videlo – Petrušová, Hlávková 1.miesto, atletika chlapci 1. miesto, 

dievčatá 2. miesto, štafeta chlapci a dievčatá 1. miesto, diaľka Herstek 3.m. a Jankov výška 

3.m., M-SR staršieho žiactva – Herstek- 100m prek., Jankov-100 a 300 m prek., Katrenič- 

oštep 2. miesto, štafeta chlapci 2.miesto, žiaci 2. miesto, Lenková 1.m. diaľka, Stojáková 3.m. 

kriket, viacboj  Voľanský 1.m. a Jankov 3.m., Herstek 2.m. 60 m. prek, Katrenič 2.m. guľa, 

Jankov 2.m. výška. 

     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 40 bežných tried. Okrem nich má 3 odborne učebne, 4 učebne 

informatiky /jedna je umiestnená v učebni F/, multimediálnu učebňu, dielňu s náraďovňou, 

cvičnú kuchynku, 2 telocvične, posilňovňu, náraďovne, veľký športový areál, ovocný sad, 2 

skleníky, park a v celom školskom areáli veľké množstvo listnatých a ihličnatých stromov, 

ktoré sú prerastené a v zlom zdravotnom stave, ako aj množstvo 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: 

- prebúraním priečky medzi kabinetmi vytvorená multimediálna učebňa 

- elektrifikácia pôjdu 

- odstránenie oplotenia z bezpečnostných dôvodov pri vstupe do parku 

- zakúpenie parkových lavičiek 

- výmena klasických drevených tabúľ za interaktívne v 22 triedach školy 

- kompletná výmena elektroinštalácie, UTP siete a bezpečnostná kamerový systém na  

   II. poschodí vpravo 

-  kamerový monitorovací systém na všetky východy školy  

- úprava tried – lepenie podláh PVC, maľovanie,  

- stavebné a maliarske priestoroch ŠJ – sklady, suterén 

- údržba vzduchotechniky 

- úprava školského dvora za budovou školy 

- doplnenie inventáru školy nábytkom 

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

  interaktívne tabule/ 
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- 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.  

      Značné finančné prostriedky investujeme do rekonštrukcie a opráv elektroinštalácie 

a kúrenia, ktoré sú v havarijnom stave a hrozí nebezpečenstvo požiaru a vytopenie školských 

priestorov. 

  

      

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            1 339 603        

z toho: 610+620 Mzdy a odvody 1 156 550    

 630 Tovary a služby    183 052    

              

 

 Originálne kompetencie – ŠKD 

 

 600 Bežné výdavky                                                  105 258  

     z toho 610+620   Mzdy a odvody    103 414 

 630 Tovary a služby       1 844  

 

 Originálne kompetencie – ŠJ 

  

 600 Bežné výdavky                                                101 190  

z toho 610+620 Mzdy a odvody    72 635   

 630 Tovary a služby    28 555  

 

   

 

2. Príspevky pre asistentov učiteľov 

          Mzdy a odvody                                                                  32 240      

 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy 22 619  

 

4. Rodičovské príspevky                                  8 334                      

 

5. Finančné príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi 

          Stravné                                                                          4 763       

         Učebné pomôcky  1 378 

 



32 

 

 

6. Cestovné žiakov – dotácia od štátu    15 576 

 

7. Mimoriadne výsledky žiakov      400 

 

8. Dotácia na žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia    2 312 

 

    
 

 N    VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV KONCEPČNÉHO 

        ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
1. Naplnenosť školy – Vďaka dlhodobo vynikajúcim výsledkom žiakov a kvalitnej  

i obetavej práci zamestnancov školy nemáme problém s naplnenosťou a záujmom 

o štúdium na našej škole. Aj keď naším najväčším strašiakom je nepriaznivý  

demograficky  vývoj a nezrealizovaná výmena okien a zateplenie budovy, škola je vo 

verejnosti vnímaná vysoko pozitívne.  

2. Zápis do 1. ročníka – úloha splnená. 

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

celoslovenský priemer – úloha splnená. 

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. 

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. Najväčším nedostatkom je nezrealizovaný projekt výmeny okien a zateplenia budovy.  

 
 

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.   
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   Nevyhovujúce sú podmienky /nevhodná škvarová dráha, jednotlivé sektory 

a doskočiská/ pre vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy žiakov.  

            V položke 630 – Tovary a služby boli finančné prostriedky  čerpané hlavne na 

teplo a TÚV, havarijné stavy, opravy a údržbu školy. 

 

 

P   ZÁVER 
 

    Vážené pani kolegyne, kolegovia, 

 

   Predložená správa je pedagogický dokument, kde 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. 

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

výsledkov, načo môžeme byť právom hrdí.  

    Som veľmi rád, že sa vám dnes, kedy hodnotíme svoju ročnú prácu, môžem poďakovať 

za vynaložené úsilie a kreativitu, za úspechy, ktoré dosiahli naši žiaci. Poďakovanie za 

pomoc a podporu  patrí aj zriaďovateľovi – Mestu Bardejov, Rade školy, Rodičovskej 

rade a všetkým ostatným rodičom, priateľom  a podporovateľom našej školy. Som 

presvedčený, že tento kolektív zamestnancov je schopný obhájiť svoje pozície na 

konkurenčnom boji ZŠ. 

          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 


