ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2012/2013

( Spracované podľa vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. )

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2012/2013
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1.
2.
3.
4.

názov školy:
Základná škola
adresa školy:
Školská 3 Spišské Podhradie
telefónne a faxové čísla školy:
053 / 4541 171
internetová a elektronická adresa školy: www.zsspispodhradie.edu.sk
zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
5. údaje o zriaďovateľovi školy:
Mesto Spišské Podhradie,
www.spisskepodhradie.sk
6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Riaditeľ školy:
Ing. Ján Jurečko
Zástupca riad. školy:

Mgr. Darina Tatarková / od 1.10.2012 Mgr. Slávka Komarová – pre
ekonomické záležitosti / pokladňa, pre pedagogické záležitosti I. stupňa
ZŠ (koordinácia činnosti a riadenie) MZ (1.– 4. a ŠKD) + PK (MAT,
APM, INF) + PK (SJL – CUJ) + súťaže v rámci predmetov pridelených
PK a MZ, + koordinácia činností súvisiacich s výchovou a vzdelávaním
začlenených (integrovaných) žiakov, + ŠKD / ZÚ–ŠKD – mimoškolská
záujmová činnosť, + usmerňovanie činnosti koordinátorov (VMR–PDP–ENV)

Zástupca riad. školy:

Mgr. Milan Blahovský – pre pedagogické záležitosti II. stupňa ZŠ
(koordinácia činnosti a riadenie) PK prírodovedné predmety (BIO, FYZ, CHE),
PK výchovných predmetov (THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM),
PK spoločenskovedných predmetov (GEG, RGV, DEJ, OBN, NBV, ETV)
+ súťaže v rámci predmetov pridelených PK, + ŠKD / ZÚ–ŠKD –
mimoškolská záujmová činnosť

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy pri Základnej škole na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí v školskom roku
2012/2013 pracovala v tomto zložení:
V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 (v znení neskorších predpisov) prebehli na ZŠ –
Školská 3 v Spišskom Podhradí voľby do Rady školy v dňoch 7.3.2012 (za rodičov žiakov školy),
12.3.2012 (za pedagogických zamestnancov) a 13.3.2012 (za nepedagogických zamestnancov školy).

Zloženie Rady školy v školskom roku 2012/2013 - (funkčné obdobie: 2012 - 2016 )
Za pedagogických zamestnancov školy boli do Rady školy zvolení:
• Ing. Olejár Daniel - predsed RŠ
- predseda RŠ (zástupca pedagogických zamestnancov)
• Mgr. Komarová Slávka (do 1.10.2013)
- členka RŠ ( zástupca pedagogických zamestnancov)
• Mgr. Mgr. Iveta Štieberová (od 1.10.2013) - členka RŠ ( zástupca pedagogických zamestnancov)
Za nepedagogických zamestnancov školy bola do Rady školy zvolená:
• Mikulová Zdena
- členka RŠ (zástupca nepedagogických zamestnancov)
Za rodičov (žiakov školy) boli do Rady školy zvolení:
• Marián Boržík
- člen RŠ
(zástupca za rodičov)
• Mgr. Marta Kešeľáková
- členka RŠ (zástupca za rodičov)
• PhDr. Zdena Kolárska
- členka RŠ (zástupca za rodičov)
• Monika Židová
- členka RŠ (zástupca za rodičov)
Delegovaní členovia za zriaďovateľa: (MZ-3-12-B-20) – 15.03.2012
- (zástupca za zriaďovateľa)
• MVDr. Michal Kapusta
• Mgr. Ján Furman
- (zástupca za zriaďovateľa)
• Jozef Komara
- (zástupca za zriaďovateľa)
• Štefan Faltin
- (zástupca za zriaďovateľa)
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 Rada školy ako iniciatívny a poradný orgán sa vyjadrovala k aktuálnym činnostiam a práci
školy (v Rade školy bol prerokovaný: Plán práce školy na aktuálny školský rok, Vnútorný
poriadok školy, ŠkVP – školský vzdelávací program, bola prerokovaná Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy).

Ďalšie vnútroškolské funkcie:
Ing. Viera Jurečková
Mgr. Lenka Olejová
Mgr. Mária Kicková
Ing. Danica Baranová
Ing. Daniel Olejár
Ján Orlovský

- výchovná poradkyňa
- koordinátorka primárnej prevencie
- zdravotníčka školy, koordinátor pre VMR
- predseda ZOOZ, koordinátor pre environmentálnu výchovu
- zástupca zamestnancov - BOZP
- poverený úlohami BOZP, PO a CO

Metodické orgány školy:
MZ (1.- 4. a ŠKD) ved. : Mgr. Elena Zumriková - I.A
členovia: Mgr. Zuzana Genčúrová - I.B, Mgr. Zlatica Sedlárová - II.A, Mgr. Júlia Katriňáková - II.B,
Mgr. Iveta Štieberová - III.A, PaedDr. Zuzana Dindová - III.B, Mgr. Iveta Vandrašková - IV.A,
Mgr. Slávka Komarová - IV.B, Mgr. Silvia Kočišová, Mária Barbuščáková - ŠKD,
Eva Košalková - ŠKD, Božena Kyseľová - ŠKD, Janka Knižková - ŠKD

PK (SJL - CUJ) ved. : Mgr. Kamila Komarová
členovia:

Mgr. Lenka Olejová, Mgr. Marta Lacková, Mgr. Galina Čipkalová, Mgr. Viera
Kovaľová, Ing. Viera Jurečková, Mgr. Mária Kicková, PaedDr. Anna Ilečková,
Mgr. Silvia Kočišová , (externe: Mgr. Iveta Vandrašková, Mgr. Zlatica Sedlárová)

PK predmety: (MAT, APM, INF) ved. : Mgr. Danila Kráľovičová (do 1.10.2012),
od 1.10.2012 Mgr. Darina Tatarková
členovia:
Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Katarína Belinská, Mgr. Jozef Ružbacký, Ing. Daniel Olejár,
Mgr. Silvia Kočišová, Mgr. Juliána Bečkerová (do 15.10.2012)
PK prírodovedné predmety: (BIO, FYZ, CHE) ved. : Ing. Danica Baranová

členovia:

Mgr. Katarína Belinská, Ing. Daniel Olejár, Mgr. Jozef Ružbacký

PK spol. predmety: (GEG, RGV, DEJ, OBN, NBV, ETV) ved. : PaedDr. Jozef Mydlár

členovia:

Mgr. Peter Vandraško, Mgr. Mária Kicková, Mgr. Jana Kotlárová, Mgr. Júlia Katriňáková,
(externe: Mgr. Ján Hudák, Mgr. Dominik Holubčík)

PK výchovné predmety: (THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM) ved. : Ing. Daniel Olejár

členovia:

Mgr. Peter Vandraško, Mgr. Juraj Príloh, Ing. Viera Jurečková, Mgr. Jana Kotlárová,
PaedDr. Zuzana Dindová, Mgr. Marta Lacková

Školský lekár:
 MUDr. Alžbeta Mačugová
- detská lekárka
 MUDr. Alena Kopaničáková - detská lekárka
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Správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc:
Kabinet/ zbierka

správca kabinetu / zbierky

Šk. budovy, zariadenia, HIM
Kabinet - IKT
DHM
Kabinet - GEG, DEJ, OBN
Kabinet - SJL
Kabinet - CUJ
Kabinet - FYZ
Kabinet - THD
Kabinet - BIO, sklad učebníc
Kabinet - MAT (do 15.10.2012)
Kabinet - MAT (od 15.10.2012)
Kabinet - CHE
Kabinet - VYV, VUM
Kabinet - HUV
Kabinet - TSV
Kabinet - UP (1.- 4. roč.)
Kabinet - UP (1.- 4. roč.)
Kabinet - ŠKD
Školská knižnica
Metodický kabinet
Metodický kabinet
Archív, sklad pedagogickej tlače
Archív, sklad pedagogickej tlače
CO, sklad tlačív
Sklad školníka, kotolňa
b)

Ing.
Ing.
Mgr.

Ján Jurečko
Ján Jurečko
Milan Blahovský
PaedDr. Jozef Mydlár
Mgr. Lenka Olejová
Mgr. Galina Čipkalová
Mgr. Katarína Belinská
Ing. Daniel Olejár
Ing. Danica Baranová
Mgr. Juliána Bečkerová
Mgr. Darina Tatarková
Mgr. Jozef Ružbacký
Mgr. Jana Kotlárová
Mgr. Marta Lacková
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Slávka Komarová (do 1.10.2012)
PaedDr. Zuzana Dindová (od 1.10.2012)
Eva Košalková
Mgr. Kamila Komarová
Mgr. Darina Tatarková (do 1.10.2012)
Mgr. Slávka Komarová (od 1.10.2012)
Mgr. Darina Tatarková (do 1.10.2012)
Mgr. Slávka Komarová (od 1.10.2012)
Marta Kollárová
Ján Orlovský

údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení
Počet žiakov školy podľa štatistík k 15.9.2012
bol 415 z toho dievčat 213, chlapcov 202
(z toho 8 žiakov v špeciálnej triede)

Chlapci

Dievčatá

48,7%
51,3%

Počet žiakov školy k 31.8.2013 (koniec školského roka) bol: 416
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Na škole sa v hodnotenom školskom roku vzdelávalo 31 žiakov formou individuálneho
začlenenia v bežných triedach ZŠ a ďalších 8 žiakov bolo vzdelávaných formou začlenenia
v špeciálnej triede. Pri vzdelávaní a výchove týchto žiakov úzko spolupracovali triedni učitelia,
vyučujúci jednotlivých predmetov a štyria špeciálni pedagógovia.
počet žiakov v ŠKD a ZÚ-ŠKD: 253 žiakov ( fyzické osoby / stav k 15.9.2012 ) – V (40-01)
počet žiakov v ŠKD:
73 žiakov v 4 oddeleniach – Škol (MŠVVŠ SR) 3 - 01
počet žiakov v ZÚ-ŠKD:
328 žiakov v 21 ZÚ-ŠKD (žiak je započítaný toľkokrát,
koľko ZÚ-ŠKD navštevuje – stav k 28.6.2013)
počet stravníkov v ŠJ:
Školský rok

Žiaci

2005/2006

Dospelé osoby
Spolu

PZ

THP

Cudzí strav.

175

51

36

7

8

2006/2007

267

56

41

9

6

2007/2008

286

43

29

12

2

2008/2009

270

40

25

12

3

2009/2010

263

44

31

11

2

2010/2011

229 + 119 =348

48

35

9

4

2011/2012

185 + 160 =345

51

39

8

4

2012/2013

188 + 121 =309

Nárast / pokles

- 36

71
+ 20

31
-8

12
+4

28
+ 24

c)

d)

údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na
stredné školy
 Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2013/2014 sa uskutočnil v dňoch 16. a 17.1.2013.
Zápisu v stanovenom termíne sa zúčastnilo 30 detí. Po posúdení školskej zrelosti
z nich nastúpi do prvého ročníka 29 (z toho 16 dievčat), dodatočne (po termíne) sa
zápisu zúčastnili 2 detí. Celkový počet žiakov v prvom ročníku pre školský rok
2013/2014 je 31 (z toho 17 dievčat). – (k 1.9.2013)

údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov na prijatie
V školskom roku 2012/2013 ukončilo školskú dochádzku 67 žiakov deviateho ročníka.
Pre ich úspešné zaradenie na vybrané SŠ bolo potrebné s nimi pracovať počas celého školského
roku. Žiaci boli informovaní o možnostiach štúdia po ukončení základnej školy prostredníctvom
pravidelne aktualizovaných informácií na vývesnej tabuli výchovného poradcu,
prostredníctvom informácií zverejňovaných na „www“ stránke školy, individuálnymi
konzultáciami s výchovným poradcom, ale aj prostredníctvom besied s pedagógmi a žiakmi
zo SŠ, ktorí v koordinácii s výchovným poradcom navštívili našu školu a pripravili pre žiakov
množstvo zaujímavých prezentácií o možnostiach a rozsahu štúdia na stredných školách.
Žiaci deviatych ročníkov mali možnosť navštíviť aj SOŠ, na ktorých sa rozhodli študovať,
a to počas dní otvorených dverí (dni otvorených dverí organizovali jednotlivé stredné školy).
O termínoch prijímacieho konania na stredné školy, o podávaní prihlášok a o postupe
pri odvolacom konaní boli rodičia informovaní na rodičovskom združení pre deviate ročníky,
ktoré sa uskutočnilo dňa 4. marca 2013.
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Dňa 13.3.2013 prebehlo Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Zúčastnili sa ho všetci
žiaci 9. ročníka našej školy (okrem žiakov vzdelávaných v špeciálnej triede a žiakov mimo územia
SR). Talentové skúšky na stredných školách sa uskutočnili v dňoch od 25.3.2013 do 15.4.2013.
1. kolo prijímacích skúšok sa uskutočnilo v dňoch 13. a 16. mája 2013. V tomto kole boli
prijatí všetci zúčastnení žiaci deviateho ročníka.
Na gymnáziách pokračuje v štúdiu 17 žiakov, na zdravotníckych SOŠ 4 žiaci,
na ekonomických (obchodných) SOŠ 16 žiakov, na pedagogickej SOŠ 1 žiačka, na technických
a dopravných SOŠ 11 žiakov, na poľnohospodárskych a lesníckych SOŠ 2 žiaci a na ostatných
SOŠ 16 žiakov. Povinnú (desaťročnú) školskú dochádzku na ZŠ ukončil aj 1 žiak špeciálnej
triedy (6. ročník) a 2 žiaci z 8. ročníka (z toho 1 dievča) – títo žiaci neprejavili záujem o ďalšie
vzdelávanie a budú zaradení do pracovného pomeru. 2 žiačky 8. ročníka pokračujú v štúdiu na
bilingválnom gymnáziu.
O možnosť pokračovať v štúdiu na osemročnom gymnáziu neprejavil záujem nikto
zo žiakov 5. ročníka.
V snahe o čo najlepšie rozmiestnenie našich žiakov na SOŠ a následne o čo najlepšie
uplatnenie na trhu práce sa im venovali triedni učitelia a výchovná poradkyňa. Žiaci mali
možnosť otestovať svoje schopnosti a záujmy aj formou PC programu „Sprievodca svetom
povolaní“, ale aj na mnohých internetových portáloch. V priebehu školského roka aj žiaci
8. ročníkov boli informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia na SOŠ. Tieto aktivity budú
pokračovať aj v 9. ročníku (cieľom je uľahčiť žiakom správny výber budúcej SŠ). Intenzívne
sa im budú venovať výchovná poradkyňa, triedni učitelia a odborní pracovníci z CPPPaP
v Levoči. Možnosť zapojiť sa do programu kariérneho poradenstva využilo 12 žiakov 8. ročníka.
Rodičia mali možnosť pravidelných konzultácií s vyučujúcimi raz mesačne počas
konzultačných dní. Podľa potreby sa uskutočňovali aj individuálne pohovory rodičov s pedagógmi.
Rodičia mali možnosť konzultácií s výchovnou poradkyňou jedno popoludnie každý týždeň.

Rozmiestnenie žiakov deviateho ročníka
v školskom roku 2012/2013
0,0% 0,0%
25,4%

Gymnázium
SOŠ
SOŠ (SOU) - učebné odbory

74,6%

Nezaradení
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e)

šk. rok: 2012/2013

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania - pozri príloha tejto správy

Počet Zameškané Zameškané Ospravedlnené Ospravedlnené Neospravedlnené Neospravedlnené
žiakov
hod.
hod. na žiaka
hod.
hod. na žiaka
hod.
hod. na žiaka
12
893
74,42
893
74,42
0
0
I.A
13
1 536
118,15
1 536
118,15
0
0
I.B
12
767
63,92
767
63,92
0
0
II.A
13
987
75,92
987
75,92
0
0
II.B
10
981
98,10
981
98,10
0
0
III.A
11
455
41,36
455
41,36
0
0
III.B
13
1 320
101,54
1 320
101,54
0
0
IV.A
12
1 402
116,83
1 402
116,83
0
0
IV.B
1. stupeň 33
- žiaci vzdelávaní mimo územia SR (nehodnotení)
8 341
86,89
8 341
86,89
0
0,00
1. stupeň 129
27
2 696
99,85
2 690
99,63
6
0,22
V.A
24
1 561
65,04
1 561
65,04
0
0
V.B
22
2 169
98,59
2 151
97,77
18
1
VI.A
19
1 626
85,58
1 620
85,26
6
0
VI.B
23
1 979
86,04
1 979
86,04
0
0
VII.A
23
2126
92,43
2 126
92,43
0
0
VII.B
25
2 936
117,44
2 936
117,44
0
0
VIII.A
14
819
58,50
819
58,50
0
0
VIII.B
17
1 918
112,82
1 625
95,59
293
17
VIII.C
21
3 547
168,90
3 470
165,24
77
3,67
IX.A
26
3 072
118,15
3 034
116,69
38
1,52
IX.B
21
3 705
176,43
3 691
175,76
14
0,67
IX.C
4
651
162,75
633
158,25
18
4,00
VI.M
2. stupeň 21
- žiaci vzdelávaní mimo územia SR (nehodnotení)
28 805
108,29
28 335
106,52
470
1,77
2. stupeň 287
Trieda

Spolu

416

37 146

89,29

36 676

88,16

470

1,13

Príloha č. 1: Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa ročníkov - priemerný prospech z jednotlivých predmetov a
celkový prospech za triedu
♦ Počas školského roka sa pravidelne vykonávali vyhodnotenia školskej dochádzky a následne

boli prijímané nevyhnutné opatrenia na zamedzenie nárastu neospravedlnených hodín. Rodičia
boli písomne informovaní o zanedbávaní školskej dochádzky. V závažnejších (opakovaných)
prípadoch zanedbávania povinnej školskej dochádzky boli zaslané informácie na ÚPSVaR
v Poprade a Mestský úrad v Spišskom Podhradí.
Na konci šk. roka 2012/2013 boli žiakom za porušovanie vnútorného poriadku školy,
za poškodzovanie a ničenie majetku školy udelené: 3 napomenutia triednym učiteľom
[0 - (1.st.) / 3 - (2.st.)], 3 pokarhania triednym učiteľom – [0 - (1.st.) / 3 - (2.st.)], 3 pokarhania
riaditeľom školy [1 - (1.st.) / 2 - (2.st.)]. Za opakované a hrubé porušovanie vnútorného poriadku
školy a za záškoláctvo mali 2 žiaci zníženú známku zo správania druhého stupňa [(2.st.) - 2x]
a jeden žiak zníženú známku zo správania tretieho stupňa. O to viac nás teší, že na škole máme
225 žiakov 1. až 9. roč. s priemerom do 1,5 (186 vyznamenaných žiakov 2. až 9. roč.).
So samými jednotkami prospelo (vrátane 1. ročníka) 126 žiakov. Teší nás, že bolo udelených
72-[12/60] písomných pochvál triednym učiteľom, 2-[0/2] pochvál riaditeľom školy.
5 – žiakov na slávnostnej akadémii dňa 25.6.2013 ocenil primátor mesta Mgr. Jozef Bača (boli
to: Matúš Belinský - IV.B trieda, Veronika Galarovičová a Alex Veinper - IX.A trieda,
Branislav Mačák - IX.B trieda, Patrícia Kresťanková - VIII.A trieda – pochvaly boli udelené
za reprezentáciu školy a mesta v športových a vedomostných súťažiach, za vzorný prospech,
správanie a dochádzku.
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Výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ

f)

TESTOVANIE - 9 / 2013

SJL (v %)

MAT (v %)

SR
ŠKOLA
Rozdiel
IX.A
IX.B
IX.C
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2012
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2011

67,51
61,55
- 5,96
59,81
62,00
62,48
54,91
52,9

60,07
51,27
- 8,80
45,48
57,40
50,72
54,97
38,8

zoznam uplatňovaných učebných plánov, v zmysle ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie

Základné informácie o výbere učebných plánov, učebných osnov,
o hodnotiacich procesoch a klasifikácii žiakov
1.) Učebné plány
V hodnotenom školskom roku v 1. – 4. a 5. – 9. ročníku škola v súlade so zákonom 245/2008
(školský zákon) postupovala podľa platného ŠVP a školou vypracovaného ŠkVP, ktorý bol
prerokovaný - doplnený 30.8.2012 a schválený pedagogickou radou. ŠkVP bol prerokovaný v Rade
školy 12.10.2012.
2.) Učebné osnovy
Vyučujúci jednotlivých predmetov sa riadili platnými učebnými osnovami, na základe ktorých
si vypracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány, do ktorých vhodne začlenili prvky
vyplývajúce z Koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu“, z Koncepcie environmentálnej
výchovy a Ochrany človeka a prírody pre 1.- 9. ročník ZŠ.
3.) Učebné varianty
Na základe uznesenia PR zo dňa 30.8.2012 v školskom roku 2012/2013 škola postupovala
nasledovne:
Výchova a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje s účinnosťou
od 1. septembra 2008 v 1. a 5. ročníku, s účinnosťou od 1. septembra 2009 aj v 2. a 6. ročníku,
s účinnosťou od 1. septembra 2010 aj v 3. a 7. ročníku, s účinnosťou od 1. septembra 2011 aj v 4.
a 8. ročníku a s účinnosťou od 1. septembra 2012 aj v 9. ročníku základných škôl podľa výchovnovzdelávacích programov a to nasledovne:
a) štátny vzdelávací program - vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách,
b) školský vzdelávací program (ŠkVP na školský rok 2012/13 bol aktualizovaný - doplnený,
prerokovaný a schválený v pedagogickej rade 30.8.2012, v Rade školy 12.10.2012),
je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie na ZŠ.
Školský vzdelávací program predstavuje významnú zmenu vo vzdelávaní. Posilňuje autonómiu
školy a vytvára priestor na uskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa špecifického
zamerania školy, potrieb regiónu, zamestnávateľov, rodičov a ďalších zainteresovaných.
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Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou
vzdelávania v základných školách poskytuje primárne vzdelávanie ISCED 1 - začínajúc
1. ročníkom a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 - začínajúc 5. ročníkom. Stupne
vzdelania získané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov zostávajú
nedotknuté.
Žiakovi základnej školy, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete hodnotený slovne
sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo: - podľa:
„Metodický pokyn č.22/2011“ s účinnosťou od 1.5.2011.
Na 1. stupni:
V 1. a 4. ročníku podľa ŠVP a vypracovaného - schváleného ŠkVP
- klasifikujú sa všetky predmety aj predmety výchovného charakteru: (INV, PVC, VYV, HUV,
TEV, PBP, NBV-ETV, DOV)
Metodický pokyn s účinnosťou od 1.5.2011: „MP č. 22/2011“.
- žiak neprospel vtedy, ak má aspoň z jedného klasifikovaného predmetu stupeň nedostatočný,
ročník opakuje ak je hodnotený stupňom nedostatočný aj po opravnej skúške.
Na 2. stupni:
V 5. a 8. ročníku podľa ŠVP a vypracovaného - schváleného ŠkVP
- klasifikujú sa všetky predmety aj predmety výchovného charakteru:
(THD, SEE, OBN, HUV, TSV, NBV, VYV, VUM)
Metodický pokyn s účinnosťou od 1.5.2011: „MP č. 22/2011“.
 Žiak neprospel, ak mal aspoň z jedného povinne klasifikovaného predmetu stupeň
nedostatočný aj po opravnej skúške – opakuje ročník
4.) Zavedenie nepovinných predmetov:
Na ZŠ v školskom roku 2012/2013 neboli zavedené nepovinné predmety. S cieľom
zvýšiť komunikačné schopnosti žiakov v oblasti cudzích jazykoch (berúc do úvahy
požiadavku rodičov), ako aj s cieľom rozvoja ďalších kompetencií žiakov sme v sledovanom
školskom roku 2012/2013 vytvorili vhodné podmienky a škola pokračovala v už tradičnom
záujmovom vzdelávaní žiakov formou dobrovoľných (nepovinných) záujmových útvarov.
2. stupeň - druhý cudzí jazyk (v súlade s ŠVP a schváleným ŠkVP)
Počet žiakov navštevujúcich nepovinný predmet – druhý cudzí jazyk v šk. roku 2012/2013:

Druhý cudzí jazyk ( 2. stupeň )
Ročník Počet skupín Spolu žiaci za ročník ANJ
6.
7.
8.
9.

3
4
4
6

40 z (49)
46 z (48)
56 z (59)
67 z (68)

0
11
0
0

NEJ

RUJ

20
35
56
67

20
0
0
0

Druhý cudzí jazyk ( 2. stupeň )
školský rok 2012/2013
4,9%

8,9%

6,7%

79,5%

Neučiaci sa CJ

NEJ

ANJ

RUJ
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5.) Rozširujúce hodiny
posilnenie predmetov: v rámci schváleného ŠkVP (v rozsahu definovanom v ŠVP)

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Pedagogickí pracovníci:

Trieda / funkcia:

1. Ing. Ján Jurečko
2. Mgr. Darina Tatarková
3. Mgr. Milan Blahovský

RŠ
ZRŠ,
ZRŠ

4. Mgr. Elena Zumriková
5. Mgr. Zuzana Genčúrová
6. Mgr. Zlatica Sedlárová
7. Mgr. Júlia Katriňáková
8. Mgr. Iveta Štieberová
9. PaedDr. Zuzana Dindová
10. Mgr. Iveta Vandrašková
11. Mgr. Slávka Komarová
12. Mgr. Silvia Kočišová

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B

13. Mgr. Marta Lacková
14. Ing. Danica Baranová

- od 1.10.2012 Mgr. Slávka Komarová

- vedúca MZ (1. - 4. a ŠKD)

- kabinet 1.- 4. roč. / od 1.10.2012 - PaedDr. Zuzana Dindová

V.A - kabinet (HUV)
V.B - vedúca PK (BIO, FYZ, CHE) / kabinet (BIO) /

15. Mgr. Lenka Olejová
16. Mgr. Katarína Belinská
17. Ing. Daniel Olejár
18. PaedDr. Jozef Mydlár
19. Mgr. Danila Kráľovičová
20. Mgr. Peter Vandraško
21. Mgr. Juraj Príloh
22. Mgr. Jana Kotlárová
23. Mgr. Mária Kicková
24. Mgr. Kamila Komarová
25. Ing. Viera Jurečková
26. Mgr. Galina Čipkalová
27. Mgr. Jozef Ružbacký
28. Mgr. Ján Hudák
29. Mgr. Dominik Holubčík

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
IX.C
VI.M

30.
31.
32.
34.

Mária Barbuščáková
Eva Košalková
Božena Kyseľová
Janka Knižková

ŠKD
ŠKD
ŠKD
ŠKD

Mgr. Eliška Kožušková
Mgr. Juliána Bečkerová

MD
MD

fond učebníc / koordinátor ENV
- koordinátor prevencie / kabinet (SJL)
- kabinet (FYZ)
- vedúci PK (THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM) / kabinet (THD)
- vedúci PK (GEG,DEJ,OBN,NAV,ETV) / kabinet (GEG, DEJ, OBN)
- vedúca PK (MAT, APM, INF), od 1.10.2012 Mgr. Darina Tatarková
- kabinet (TSV)
(0,69 úväzku)
- kabinet (VYV-VUM)
- koordinátor VMR / zdravotník školy
- vedúca PK (SJL-CUJ) / knižnica
- (ŠT) / výchovný poradca / špeciálny pedagóg
- kabinet (CUJ)
- kabinet (CHE)
(0,22 úväzku)
(0,26 úväzku)
- kabinet (ŠKD)
(0,33 úväzku)
- od 16.10.2011
- od 15.10.2012
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THP:
1. Marta Kollárová
2. Emília Ivanová
3. Ján Orlovský
4. Gabriela Čujová
5. Mária Tomečková
6. Mária Hurajtová
7. Vladimíra Horbaľová
8. Štefánia Fecková

ekon. referent / sklad. ekonomických tlačív
PAM
školník, údržbár, príručný sklad
upratovačka / (0,20 úväzku)
upratovačka
upratovačka
upratovačka / (0,53 úväzku)
upratovačka

ŠJ – školská kuchyňa/jedáleň:
1. Darina Kalouseková
vedúca ŠJ
2. Alžbeta Kacejová
hlavná kuchárka
3. Marta Jankurová
kuchárka / dlhodobá PN / od 03/2013 – odchod do dôchodku
4. Jana Kačicová
kuchárka
5. Zdena Mikulová
pomocná kuchárka
6. Gabriela Čujová
7. Gabriela Kačicová

pomocná kuchárka
práce spojené s realizáciou (HN-ŽM) / (0,33 úväzk – pomocná sila)

8. Ing. Tatiana Kamenická práce spojené s realizáciou (HN-ŽM) / dohoda o prac. činnosti
Spolu: 34 pedagogických pracovníkov (vrátane ŠKD), z toho 2 nespĺňajú kvalifikačné
predpoklady pre predmety, ktoré vyučujú. Na škole pôsobili 4 vychovávateľky ŠKD a 14
prevádzkových pracovníkov.
Prepočítaný stav:

pedagogickí pracovníci (ZŠ a ŠKD) :
prevádzkoví pracovníci (ZŠ a ŠKD) :
ŠJ :

32,50
6,73
5,33

Zamestnanci - prepočítaný stav
pedagogickí pracovníci
prevádzkoví pracovníci

27,1%

72,9%
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Členenie zamestnancov na ZŠ, ŠKD a ŠJ (prepočítaný stav): ZŠ – 35,90 ( 29,17 a 6,73 )
ŠKD – 3,33
ŠJ – 5,33

Členenie zamestnancov na ZŠ, ŠKD a ŠJ
(prepočítaný stav)
ZŠ

12,0%
7,5%

ŠKD
ŠJ

80,6%

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
♦

Do vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov (v súvislosti
s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách) pod názvom:
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ (projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ)
sa zapojili: Mgr. Iveta Vandrašková (ANJ) a Mgr. Silvia Kočišová (ANJ), každá zo
zapojených učiteliek získala na účely projektu značkový notebook DELL. Vzdelávanie
prebiehalo pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu.

♦

Škola bola zapojená do ďalšieho viacročného vzdelávacieho projektu realizovaného pod
záštitou Ústavu informácií a prognóz školstva pod názvom: „Modernizácia vzdelávacieho
procesu na základných školách“. Cez tento projekt sa vzdelávania v školskom roku
2012/2013 zúčastňovala učiteľka Mgr. Katarína Belinská (FYZ). Každý učiteľ zapojený
do vzdelávania v tomto projekte získal pre školu značkový notebook HP Compaq 6730b.

Kontinuálne vzdelávania - podľa vyhlášky MŠ SR č. 445/2009
Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali tieto vzdelávania:
♦ Aktualizácia vzdelávacích obsahov v Roku sv. Cyrila a Metoda a v Roku Viery
– Mgr. Mária Kicková (12. október 2012)
♦ Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na I. stupni ZŠ – (kontinuálne vzdelávanie)
– Mgr. Iveta Štieberová, Mgr. Elena Zumriková (27. február 2013) – úspešné ukončenie vzdelávania
♦ Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických
zamestnancov – MPC Prešov – Ing. Ján Jurečko, Ing. Viera Jurečková (február – apríl 2013)
♦ Kontinuálne rozširujúce štúdium v anglickom jazyku – Mgr. Iveta Vandrašková, Mgr. Silvia
Kočišová, (úspešné ukončenie – 5. a 12. máj 2013)
♦ Kristianizácia Slovenska vzhľadom na Cyrilometodskú misiu – Mgr. Mária Kicková
(28. máj 2013)
♦ Štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra 5. – 12. – Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica – PaedDr. Anna Ilečková (začiatok štúdia: 6. 10. 2012)
♦ Kurz inštruktora zjazdového lyžovania – Mgr. Juraj Príloh (marec 2013)
♦ Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT (inovačné vzdelávanie) – Mgr. Katarína
Belinská (úspešné ukončenie – 7. december 2012)
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i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Učitelia študovali odborné a pedagogické časopisy, v rámci vzdelávania škola
kooperovala s ŠPU, UIPŠ, MPC v Prešove a ďalšími vzdelávacími inštitúciami. O dianí
na vzdelávacích podujatiach, ktorých sa učitelia zúčastnili informovali kolegov na zasadnutiach
MZ a PK. Učitelia hľadali nové podnety aj prostredníctvom internetu (využívali pritom rôzne
edukačné internetové portály). Škola sa orientovala na budovanie medzipredmetových vzťahov,
na aplikáciu nových tvorivých foriem výučby a vzájomnú výmenu skúseností medzi učiteľmi.
V rámci environmentálnej výchovy cieľom pedagógov a vychovávateľov bolo, aby sa
žiaci na vyučovacích hodinách a v ŠKD zamýšľali nad ochranou svojho zdravia, ktoré je úzko
späté aj s ochranou životného prostredia. Okrem vzájomných diskusií sme žiakom názorným
spôsobom (v multimediálnych učebniach) pomocou internetových stránok prezentovali
problematiku ochrany životného prostredia.
Aj v školskom roku 2012/2013 sa pokračovalo (v spolupráci s firmou FECUPRAL)
v separovanom zbere odpadu.
Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci kládli veľký dôraz na získavanie kladných
návykov pri udržiavaní čistoty v budove školy, ako aj v okolí školy. V dvoch etapách – jesennej
a jarnej žiaci spolu s vyučujúcimi technickej a telesnej výchovy vyčistili areál školy
od napadaného lístia a odpadkov. Žiaci sú vedení k udržiavaniu čistoty v triedach, týždenne
odnášali vyseparovaný plastový a papierový odpad do zberných kontajnerov – aj takto
si budovali kladný postoj k separovaniu odpadov a ich následnému recyklovaniu.
V triedach boli umiestnené farebne odlíšené odpadové nádoby - na papier a plast. Odpad z tried
sa odnáša do „bobríkov“ umiestnených v areáli školy.
Okrem už spomenutých činností sme venovali pozornosť úprave areálu školy a náučným
vychádzkam do okolia Spišského Podhradia spojených so zberom liečivých rastlín a plodov,
pozornosť sme venovali tiež estetizácii školských priestorov. Dvakrát v školskom roku sme
zrealizovali účelové cvičenie, na ktorom sa overovali vedomosti žiakov z oblasti brannej
pripravenosti a správneho – vhodného správania sa v prírode.


Počas školského roka sa žiaci naučili pracovať s rôznymi prírodninami (na 1. stupni
sa žiaci 4. ročníkov učili aranžovať kvety), pedagógovia sa venovali rôznym didaktickým
hrám zameraným na ENV témy, a to tak v triedach, ako aj v okolí školy a na ihriskách.
Nezabudlo sa ani na vlastivedné vychádzky. ŠKD zaranžoval v priestoroch školy
už tradične výstavu svojich prác venovanú tvorbe z odpadových materiálov.



Škola spolupracuje aj s rodičmi, snaží sa ich zapájať do rôznych školských aktivít,
pripravujeme pre nich zaujímavé akcie. Žiaci 1. až 4. ročníka pod vedením triednych
učiteliek pripravili pre rodičov a príbuzných vianočnú besiedku s pekným programom
(rodičia si mohli poprezerať výrobky žiakov vytvorené v oddeleniach ŠKD).



Učiteľky 1. stupňa a vychovávateľky ŠKD zorganizovali pre žiakov 1. stupňa
pri príležitosti MDD športové dopoludnie.
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V rámci činnosti koordinátorov VMR, ENV a PDP sa uskutočnili tieto akcie:
Koordinátor ENV
Ako po minulé roky, tak aj v tomto školskom roku sme na začiatku školského roka do
tematických výchovno-vzdelávacích plánov zaradili výchovno – vzdelávacie prvky
environmentálnej výchovy. V edukačnom procese, ako i v mimoškolskom čase sme zvýšenú
pozornosť venovali týmto témam:
•

prepojenia človeka a prírody,

•

zachovania biodiverzity na našej planéte,
ochrane biologických druhov a ich starostlivosti,
odlesňovaniu, ochrane lesov, erózii pôdy,
znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy, úbytku ozónovej vrstvy a jej následkom, dôvodom
vzniku kyslých dažďov,

•
•
•
•

racionálneho využívania prírodných zdrojov, zdravých potravín,

•

hromadenia odpadov,
šetrenia elektriny,

•
•

urbanizácii v spoločnosti a podobne.

Hlavné – dlhodobé úlohy, ktoré sme si vybrali z koncepcie ENV a zakomponovali sme
ich do rámcového plánu práce, boli počas roka postupne plnené. Z termínovaných úloh v oblasti
ENV v školskom roku 2012/2013 sa uskutočnili nasledujúce akcie:
Svetový deň zvierat - „Môj zvierací miláčik“ – zbierka na útulok
• V októbri, ktorý je venovaný ochrane zvierat, žiaci počas jedného týždňa uskutočnili
finančnú zbierku pre týrané zvieratá. Vyzbierali sumu 45,94 €, ktorú sme tak, ako po minulé
roky poukázali útulku Slobody zvierat v Kežmarku.
• V jesenných a jarných mesiacoch pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnili terénne vyučovacie
hodiny prírodopisu v prírode, kde žiaci spoznávali druhy rastlín a naučili sa, ako správne
zostavovať HERBÁR rastlín, listov a spoznávali stromy v okolí školy.
Deň Zeme – / 23.4. / - Učitelia THD a TEV sa na hodinách postarali so žiakmi o vyčistenie
a skrášlenie areálu školy, hrabali lístie a zbierali polámané konáre stromov.
Zber papiera v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Poprad, s. r. o. sa uskutočnil
v jarnom zbere. Vyzbierali sme 2 260 kg papiera.
• Žiaci ŠDK pod vedením svojich vychovávateliek p. M. Barbuščákovej, E. Košalkovej
a B. Kyseľovej sa v jesenných mesiacoch venovali ZDRAVEJ VÝŽIVE.
• Mesiac marec bol tradične venovaný „Dňu vody“. Na niektorých vyučovacích hodinách sme
žiakom 1. a 2. stupňa na hodinách prírodovedy, prírodopisu a biológie približovali význam
vody pre všetko živé okolo nás. Dňu vody bol tiež venovaný týždeň v ŠKD, kde
pani vychovávateľky plnili so žiakmi rôzne zaujímavé úlohy a organizovali besedy na tému
– „prečo je voda dôležitou tekutinou“.
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• Dvakrát do roka sa zrealizovalo účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa, na ktorom sa
precvičovali a overovali vedomosti v brannej pripravenosti a správneho správania sa žiakov
v prírode. Svoju pozornosť sme venovali aj estetizácii školských priestorov zviditeľnením
žiackych výtvarno-písomných ochranárskych akcií, ako aj veľkých projektov (ŠKD)
venovaných tvorbe z odpadového materiálu .
Počas školského roka sa žiaci didaktickými hrami s ENV tematikou venovali ochrane našej
planéty, svojimi ENV modelmi dokázali, že aj s odpadovým materiálom sa dajú vytvoriť
prekrásne práce, ktoré zdobili chodby a vestibul školy. Nepozabudlo sa ani na vlastivedné
vychádzky a školské výlety za poznaním. Krásna a prospešná akcia prebehla v mesiaci jún 2013
k MDD - pre žiakov 2. stupňa pod názvom „POZNAJ SVOJE OKOLIE“.

Koordinátor prevencie
September:
• V prvý deň školského roka boli žiaci oboznámení s Vnútorným poriadkom školy.
• Každý z vyučujúcich vhodne zaradil do svojich TVVP plánov prvky protidrogovej
prevencie.
• Z dôvodu nerentabilnosti bol prevádzkovou firmou zrušený mliečny automat v priestoroch
školy, žiaci sú však naďalej podporovaní a informovaní o potrebe konzumácie mlieka
a mliečnych výrobkov – podpora mliečnych produktov SABI.
Október:
• V spolupráci s CPPP a P v Levoči sa 18. 10. 2012 uskutočnil opätovný prieskum zameraný
na šikanovanie v 6. ročníku, šikanovanie sa nepotvrdilo, preto sme sa zamerali na utuženie
vzťahov v triednych kolektívoch a monitorovanie vzťahov v triedach.
•

Žiaci 2. stupňa sa
A ZÁMKOCH.

zúčastnili poznávacích exkurzií PO SLOVENSKÝCH HRADOCH

• Prebehlo tiež mapovanie adaptácie žiakov prvého ročníka na školské prostredie s pozitívnymi výsledkami.
November: mesiac boja proti závislostiam
• V rámci „Mesiaca boja proti závislostiam“ sme triednické hodiny v každej triede venovali
tejto téme. Tento rok sme sa zamerali na problém fajčenia a jeho následkov.
• 19.11.2012 – stretnutie žiakov 7. ročníka so psychológom Mgr. Zoltánom Verešom pri
príležitosti Dňa tolerancie (opäť zamerané na problematiku šikanovania).
December:
• 6.12.2012 – konzultačný deň pre rodičov našich žiakov so psychológom Mgr. Zoltánom
Verešom z CPPP a P v Levoči (v popoludňajších hodinách).
• Vyučujúce druhého stupňa pre žiakov pripravili vianočný program a v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom aj filmové predstavenie v kine Slovan v Spišskom
Podhradí.
• Vianočná výzdoba tried - žiaci všetkých tried, triedne vianočné posedenia.
14/36

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2012/2013

Január:
• 24.1.2013 – beseda so psychológom pre žiakov 8. ročníka na tému Kyberšikanovanie.
V nadväznosti na túto besedu sme so žiakmi uskutočnili aktivitu Tvorba vlastnej modlitby –
Prečo som na svete rád? (tá mala byť vyjadrením poďakovania alebo uvažovania nad vlastným
životom a jeho významom). Žiaci 8. ročníka vytvorili naozaj krásne modlitby, o ktorých sme
diskutovali na hodinách literatúry.
• Karneval pre žiakov 1. stupňa, diskotéka pre žiakov 2. stupňa.
Február:
• Triednické hodiny venované téme boja proti rakovine.
• 14.2.2013 Valentínska pošta - upevňovanie triednych a medzitriednych vzťahov.
• Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinskej reči žiaci 8. ročníka tvorili vlastný
umelecký text – báseň.
Marec:
•
•
•

Triednické hodiny venované knihám, ktoré čítame a Svetovému dňu vody.
4.3.2013 – výchovný koncert skupiny AYA pod názvom Vzdušné zámky – zameraný proti
užívaniu drog..
Žiaci si spomenuli na svojich učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov.

Apríl:
• Deň narcisov – triednické hodiny - oboznámenie žiakov so vznikom, úlohami a plánmi tejto
organizácie. Finančná zbierka organizovaná Ligou proti rakovine – zapojili sa žiaci aj
učitelia.
Máj:
• Program ku Dňu matiek – pripravili žiaci 1. stupňa spolu s triednymi učiteľmi
a vychovávateľkami ŠKD.
•

Žiaci sa opäť zapojili do projektu Pomôž svojej škole, ktorý organizovala spoločnosť
MilkAgro a bol odmenený každý, kto zberal obaly produktov Sabi.

•

21.a 22. 5. 2013 prebehol na škole prieskum zameraný na šikanovanie, bol spojený
s besedou pre žiakov 5. ročníka v spolupráci so psychologičkou p. D. Vanousovou z SCŠPP
v Jablonove.

Jún:
• 11. 6. 2013 prebehol psychologický výcvik pre pedagogických pracovníkov pod vedením
psychológa Mgr. Zoltána Vereša.
• V posledný týždeň školského roka – ŽIACKA KONFERENCIA – školský projekt. Žiaci
jednotlivých ročníkov 2. stupňa predstavovali svoje projektové práce pred spolužiakmi
a vyučujúcimi a trénovali tak svoje prezentačné a komunikačné zručnosti.
• V závere mesiaca (25.6.2013) sa uskutočnilo divadelné predstavenie ZUŠ v Spišskom
Podhradí Sen noci svätojánskej od W. Shakespeara, v ktorom účinkovali aj žiaci našej
školy a tiež absolventi našej školy .
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Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Základná škola venuje náležitú pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu. Cieľom
výchovy k manželstvu a rodičovstvu na našej škole je prostredníctvom informácií na
vyučovacích hodinách viesť žiakov k uvedomeniu si hodnôt rodinného života, zodpovedného
partnerského vzťahu, úcte k manželstvu a rodičovstvu. Vyučujúci i triedni učitelia chcú rozvíjať
zodpovednosť, uvedomelosť a snažia sa pomôcť žiakom odolávať negatívnym vplyvom ako
predčasný sexuálny život, sexuálne zneužívanie, prenos pohlavných chorôb, hrozba AIDS ...
Žiaci sa s touto problematikou stretli počas rôznych akcií usporiadaných školou, ŠKD, ako aj na
hodinách náboženskej výchovy, etickej výchovy, biológie, slovenského jazyka a literatúry,
občianskej náuky a taktiež na triednických hodinách. Pri vhodných témach sa VMR realizuje
aj na ostatných predmetoch v 1. až 9. ročníku.
Škola spolupracuje aj s rodičmi, ktorých zapája do rôznych aktivít a taktiež pre nich
pripravuje aj zaujímavé akcie, o ktoré je vždy veľký záujem.
 Počas triednických hodín boli žiaci upozornení aj na riziká spojené s komunikáciou
prostredníctvom internetu, na zneužívanie zverejnených údajov, či fotografií a na podobné
nebezpečenstvá.
 V rámci projektu „Čas dozrievania“ sa 8. 3. 2013 uskutočnila prednáška pod vedením
lektorky Márie Čollákovej pre žiačky 6. ročníka, kde sa mohli veku primeranou formou
dozvedieť potrebné informácie o prejavoch dospievania a prevziať si reklamné balíčky
a brožúrky.
 V júni boli triednické hodiny venované aj poučeniu o bezpečnosti a ochrane zdravia počas
prázdnin, taktiež triedni učitelia poukázali na nebezpečenstvo stretnutí s neznámymi ľuďmi
(autostop, rôzne ponuky, nadväzovanie priateľstiev).

 V jednotlivých triedach boli pripravované nástenky aj s tematikou VMR, v mesiaci október
venované úcte k starším, v máji – Dňu matiek, v júni – Dňu otcov.
 Žiaci zo speváckeho zboru Villa Saxorum sa zúčastnili viacerých podujatí venovaných tematike
VMR – v decembri 2012 to boli 2 vystúpenia: pre jubilujúcich seniorov nášho mesta a taktiež
podujatie Živý betlehem, v máji 2013 vystúpenie ku Dňu matiek.
 Počas celého školského roka spolupracovali s koordinátorom triedni učitelia a jednotliví
vyučujúci podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov a svojich možností. Cieľom
výchovy k manželstvu a rodičovstvu na našej škole je prostredníctvom informácií na
vyučovacích hodinách viesť žiakov k uvedomeniu si hodnôt rodinného života, zodpovedného
partnerského vzťahu, úcte k manželstvu a rodičovstvu. Vyučujúci i triedni učitelia chcú rozvíjať
zodpovednosť, uvedomelosť a snažia sa pomôcť žiakom odolávať negatívnym vplyvom ako
predčasný sexuálny život, sexuálne zneužívanie, prenos pohlavných chorôb, hrozba AIDS...
Na plnení úloh koordinárorov ENV, PDP, VMR spolupracovali: výchovný poradca
školy, triedni učitelia, pracovníci ŠKD. Na protidrogovej prevencii sa tiež aktívne podieľali
vedúci záujmových útvarov ŠKD, ktorí spolu s aktivitami Centra voľného času – Spišský hrad
v Spišskom Podhradí prispeli k efektívnemu a zmysluplnému využitiu voľného času našich
žiakov.
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V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
sa formou propagačných materiálov žiaci včas dozvedeli o dňoch venovaných zdraviu,
o pripravovaných akciách, o hrozbách vyplývajúcich z užívania návykových látok a pod.
Jednotliví vyučujúci venovali dostatok času protidrogovej prevencii v rámci triednických hodín,
zameraných na témy fajčenia, alkoholu, drogových závislostí, na témy vzájomných vzťahov
(tolerancia, znášanlivosť, šikanovanie).
 Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bola aj starostlivosť o zdravie
a prevenciu chorôb.
 Snahou vedenia školy a všetkých pedagógov je, aby sa žiaci bezproblémovo začlenili
do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjali. Žiaci sa zúčastnili rôznych kultúrnych
podujatí – vianočné vystúpenie v telocvični školy, ZUŠ v Spišskom Podhradí pripravila
pre žiakov 1. a 2. stupňa výchovné koncerty, na ktorých vystúpili aj mnohí žiaci našej školy.
 Klíma v škole a správanie žiakov sa monitorovalo a pravidelne vyhodnocovalo. V tomto
školskom roku sa na škole realizovali prieskumy o šikanovaní a o užívaní legálnych
a nelegálnych drog, a to formou anonymných dotazníkov, ktoré boli vyhodnotené a závery
z nich prediskutované na triednických hodinách. Žiaci, ktorí prejavili záujem, mali možnosť
konzultovať svoje problémy so psychológom Mgr. Zoltánom Verešom z CPPPaP v Levoči.
Na škole sa uskutočnili k daným témam besedy s príslušníkmi Policajného zboru SR,
so psychológom a pediatrom. Všetky tieto aktivity sa realizovali ako prevencia pred
problémovým správaním žiakov.
 Zo strany školy sa veľká pozornosť venovala aj žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Škola im umožnila navštevovať záujmové útvary podľa vlastného výberu.

Aktivity realizované v rámci MZ (1.- 4. a ŠKD)




















Minimaratón
Imatrikulácia prvákov – ŠKD
iBobor (olympiáda v informatike)
Šaliansky Maťko
Pytagoriáda – matematická súťaž
Divadelné predstavenie – Spišská Nová Ves
Návšteva výstavy vianočných stromčekov – Múzeum Levoča
Zápis do 1. ročníka
Fašiangový karneval
Alpinka – westernové mestečko Košice (školský výlet pre 1. - 4. ročník)
Matematická súťaž Klokan
Návštevy Mestskej knižnice – 1. – 4. roč.
Slávik Slovenska – súťaž v speve ľudovej piesne
Tata, mama cvičte s nami – ŠKD
Slávnostná akadémia pre rodičov
Program žiakov ŠKD ku Dňu matiek
Didaktické hry
Olympiáda Školských klubov spod Braniska
Celoročný projekt pre 1. – 4. ročník: „Bezpečne do školy, bezpečne domov“
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Vyhodnotenie súťaží a olympiád za MZ
Šaliansky Maťko – školské kolo
1. Šimon Olej
2. Tomáš Kešeľák
3. Paula Kacejová

(II.A) - pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová
(III.A) - pripravovala: Mgr. I. Štieberová
(II.B) - pripravovala: Mgr. J. Katriňáková

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (2.– 4. ročník)
Poézia:
1. Tomáš Kešeľák
(III.A)
2. Klaudia Hudáková (II.A)
3. Šimon Olej
(II.A)

- pripravovala: Mgr. I. Štieberová
- pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová
- pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová

Próza:
1. Matúš Belinský
2. Katarína Lesnická
3. Lukáš Labuda

- pripravovala: Mgr. S. Komarová
- pripravovala: Mgr. I. Vandrašková
- pripravovala: Mgr. S. Komarová

(IV.B)
(IV.A)
(IV.B)

Slávik Slovenska – školské kolo (1.– 4. ročník)
1. Tamara Pijaková
(III.B) - pripravovala: PaedDr. Z. Dindová
2. Daniela Vojtaneková (III.B) - pripravovala: PaedDr. Z. Dindová
3. Eliška Longauerová (I.B) - pripravovala: Mgr. Z. Genčúrová
Klokan – medzinárodná matematická súťaž / najlepší riešiteľ I. stupňa ZŠ /
(I.B)
- pripravovala: Mgr. Z. Genčúrová
- Timea Chlebová
- Oliver Fecko
(IV.A) - pripravovala: Mgr. I. Vandrašková
- Šimon Olej
(II.A) - pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová
Pytagoriáda - matematická súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka – úspešní riešitelia
- Tamara Pijaková (III.B) - pripravovala: Mgr. I. Štieberová /najlepší riešiteľ I. stupňa ZŠ/
- Andrej Tejbus
(III.A) - pripravovala: Mgr. I. Štieberová
- Adam Bašista
(III.B) - pripravovala: PaedDr. Z. Dindová
- Viliam Longauer (IV.B) - pripravovala: Mgr. S. Komarová
- Lukáš Labuda
(IV.B) - pripravovala: Mgr. S. Komarová
Vševedko (3.– 4. ročník)
- Katarína Lesnická (IV.A)
- Samuel Vysočan
(IV.B)
- Matúš Belinský
(IV.B)

- pripravovala: Mgr. I. Vandrašková
- pripravovala: Mgr. S. Komarová
- pripravovala: Mgr. S. Komarová

iBobor 2013 (3.– 4. ročník)
- Oliver Fecko
(IV.A)
- Richard Ledecký (IV.A)
- Lenka Neviďanská (III.B)

- pripravovala: Mgr. I. Vandrašková
- pripravovala: Mgr. I. Vandrašková
- pripravovala: Mgr. I. Vandrašková

Beh Levočskou dolinou
- Gabriel Škop
(I.A)
- Eliška Longauerová (I.B)
- Ema Vašková
(III.A)
- Viliam Longauer (IV.B)

– 2. miesto
– 2. miesto
– 1. miesto
– 3. miesto

- pripravovala:
- pripravovala:
- pripravovala:
- pripravovala:

Mgr. E. Zumriková
Mgr. Z. Genčúrová
Mgr. S. Komarová
Mgr. I. Štieberová
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Aktivity realizované v rámci PK - (GEO, DEJ, OBN, NBV, ETV)
GEOGRAFIA
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo: / 17. 12. 2012 v Spišskom Podhradí /
OKRESNÉ KOLO / 11. 2. 2013 v Levoči /
5. ročník - Matúš Kacej
(V.B)
– 5. miesto
6. ročník – Patrik Kešeľák (VI.A) – 1. miesto
7. ročník – Elena Kovalská (VII.B) – 2. miesto
9. ročník – Marek Krivda (IX.C) – 3. miesto
KRAJSKÉ KOLO / 10. 4. 2013 v Prešove /
6. ročník – Patrik Kešeľák (VI.A) – úspešný riešiteľ
9. ročník – Marek Krivda (IX.C) – úspešný riešiteľ

- pripravoval: PaedDr. J. Mydlár

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo: / 15. 2. 2013 v Spišskom Podhradí /
Patrik Kešeľák
(VI.A)
– 1. miesto
Ľubomíra Jurečková
(VIII.A) – 2. miesto
Adam Novák
(IX.A)
– 3. miesto

- pripravovala: Mgr. M. Kicková

DEKANÁTNE KOLO (okresné) / 20. 3. 2013 v Spišskom Podhradí /
Súťaž družstiev – 3. miesto
(Patrik Kešeľák - VI.A, Ľubomíra Jurečková - VIII.A, Adam Novák - IX.A)

DEJEPIS
Poznaj svoj región / 7. 6. 2013 / Školská akcia bola zameraná na spoznávanie prírodných
a kultúrno-historických pamiatok. v okolí. Postupnosť spoznávania regiónu bola nasledovná:
5. ročník – kultúrno-historické pamiatky Spišského Podhradia
6. ročník – Spišský hrad
7. ročník – Spišská Kapitula
8. ročník – Kaštieľ v Hodkovciach
9. ročník – kultúrno-historické pamiatky mesta Levoče

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK - (MAT, APM, INF)
Olympiády a súťaže - matematika
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Ľubomíra Jurečková (VIII.A) – úspešná riešiteľka okresného kola MO v kat. Z8

PYTAGORIÁDA
Matúš Kacej (V.B)

– 3. miesto v okresnom kole

- pripravovala: Mgr. D. Tatarková

KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž
Ladislav Suchý (VIII.A) – úspešný riešiteľ
Daniela Dravecká (VII.A) – úspešná riešiteľka

Súťaže - informatika
iBOBOR – CELOSLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ „O POČÍTAČOCH PRI POČÍTAČI“
František Sabol (VII.B), Štefan Benko (VII.B), Júlia Dindová (V.B)
– najúspešnejší žiaci odmenení diplomom
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PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV
Názov ročníkového projektu: „ŽIACKA KONFERENCIA“
Práca so žiakmi nás viedla k názoru, že žiaci veľmi neradi vystupujú na verejnosti, málo
pracujú samostatne, tvorivo a nedostatočne využívajú výpočtovú techniku vo vyučovaní
neinformatických predmetov.
V ročníkovom projekte „Žiacka konferencia“ sme dali žiakom priestor pre iný spôsob
získavania vedomostí. Priestor s veľkou samostatnosťou, kde si žiaci sami vybrali a spracovali
tému, ktorá ich vnútorne zaujala, a preto boli ochotní venovať jej pozornosť. Žiaci samostatne
hľadali informácie, triedili ich, vyberali pre nich vhodné a spracovali ich do celku. Učili sa
vyslovovať – prezentovať svoje poznatky a názory. V celom tomto procese bol učiteľ pre nich
partner, poradca a len usmerňoval činnosť žiakov.
Primárnym cieľom ročníkového projektu bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho
procesu, prehlbovať a rozširovať poznanie a integrovať poznatky do uceleného systému poznania.
Trvanie projektu: 8 mesiacov
Obsahová príprava: - konferencia nebola monotematická
- žiaci si vyberali odborného garanta aj tému sami
Realizácia:
- v telocvični za pomoci technického zabezpečenia bolo prezentovaných 27 príspevkov
- program spestrilo vystúpenie školského speváckeho súboru (pod vedením Mgr. M. Lackovej)
(obrazová príloha)

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK (SJL – CUJ)
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice / 22. 10. 2012 /
Čarovný koberec v školskej knižnici – správa o podujatí zaslaná spolu s fotografiou do
Slovenskej národnej knižnice. Pri vyhodnotení súťaže z 236 školských knižníc základných škôl
naša škola skončila na 63 mieste.
Beseda so spisovateľom Jánom Pochaničom / 26. 3. 2013 /
Spisovateľ zavítal do našej školy. Žije a tvorí v Prešove. Porozprával o svojich knihách
a svojej tvorbe. Na záver bola autogramiáda spojená s predajom kníh a rozprávkových CD.
Článok o stretnutí s ním sme publikovali v Učiteľských novinách č. 22/2013 pod názvom
„Hosť na spacáku pod Spišským hradom“.
Jazykové trio / 13. 6. 2013 /
Pod vedením vyučujúcich anglického, nemeckého a ruského jazyka žiaci pripravili
prezentácie, kvízy, jazykolamy, rozprávky a vtipy, tiež populárne piesne v cudzích jazykoch.
Spišský Jeruzalem / 16. 5. – 17. 5. 2013 /
Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí dlhodobého programu Terra
Incognita, ktoré v roku 2013 pripravuje Košický samosprávny kraj a jeho partneri na rôznych
miestach regiónu. Od 16. do 19. mája 2013 bolo v Spišskej Kapitule a jeho blízkom okolí
množstvo podujatí, ktoré pripomenuli miesto a udalosti, viažuce sa k posledným dňom
Spasiteľa pred ukrižovaním. V bohatom kultúrno-duchovnom programe účinkovali kolektívy
i jednotlivci, umelci rôznych žánrov. Našu školu reprezentovali žiaci VII.A triedy, ktorí pod
vedením PaedDr. Anny Ilečkovej pripravili prezentáciu o židovskom cintoríne v Spišskom
Podhradí. Žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia Martinov plášť na Spišskej Kapitule
a následne na Pažici sa na jednotlivých stanovištiach dozvedeli o histórii spišského Jeruzalema
i o prírodných krásach okolia.
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OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Školské kolo /17. 12. 2012 / (Počet zapojených žiakov: 12)
Kategória 1A / 5. - 7. roč.
Umiestnenie:
1. miesto – František Sabol
(VII.B)
2. miesto – Elena Kovalská
(VII.B)
3. miesto – Štefan Benko
(VII.B)
Kategória 1B / 8. - 9. roč.
Umiestnenie:
1. miesto – Adam Novák
(IX.A)
2. miesto – Sabína Zumríková (IX.B)
3. miesto – Ľubomíra Jurečková (VIII.A)
Žiakov pripravovali: Mgr. Galina Čipkalová, Ing. Viera Jurečková, Mgr. Viera Kovaľová

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY - ANJ / 17. 1. 2013 – Levoča /
Kategória 1A
Kategória 1B

František Sabol (VII.B) – 3. miesto
Adam Novák (IX.A) – úspešný riešiteľ

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU / 11. 2. 2013 – Prešov /
Alexandra Fecková IX.A (kategória 1C) – zúčastnila sa

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
Školské kolo / 14. 12. 2012 / (Počet zapojených žiakov: 14)
Kategória 1A / 5. - 7. roč.
Umiestnenie:
1. miesto – Richard Lacko (VII.A)
2. miesto – Katarína Židová (VII.A)
3. miesto – Peter Voško
(VII.A)
Kategória 1B / 8. - 9. roč.
Umiestnenie:
1. miesto – Dávid Slebodník – IX.B (druhý cudzí jazyk)
Žiakov pripravovala: Mgr. Marta Lacková
OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY / 24. 1. 2013 /
2. miesto – Richard Lacko (VII.A) - /kategória 1A/
2. miesto – Dávid Slebodník (IX.B) - /kategória 1B/

LITERÁRNA SÚŤAŽ ŠALIANSKY MAŤKO
Školské kolo / 4. 12. 2012 /
II. kategória / 4. - 5. roč.
Umiestnenie: 1. miesto – Lucia Jurečková
(V.B)
2. miesto – Matúš Kacej
(V.B)
3. miesto – Simona Tkáčová
(V.B)
III. kategória / 6. - 7. roč.
Umiestnenie: 1. miesto – Patrik Kešeľák
(VI.A)
2. miesto – Petronela Petrušková (VII.B)
3. miesto – Elena Kovalská
(VII.B)
Žiakov pripravovali: PaedDr. Anna Ilečková, Mgr. Lenka Olejová, Mgr. Kamila Komarová

OKRESNÉ KOLO / 28. 1. 2013 – Mestské divadlo v Levoči /
-

Víťazi školského kola sa zúčastnili (neboli úspešní).
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2013
Školské kolo / 6. 3. 2013 / (Počet zapojených žiakov: 25)
II. kategória - próza

1. miesto – Matúš Kacej
2. miesto – Lucia Jurečková
3. miesto – Andrea Pavľaková

(V.B)
(V.B)
(V.A)

II. kategória - poézia

1. miesto – Peter Kozlík
2. miesto – Dušan Vojtanek
3. miesto – Eva Blašková

(V.B)
(V.A)
(VI.A)

III. kategória - próza

1. miesto – Terézia Siváňová
2. miesto – Michal Ilečko
3. miesto – Silvia Kožušková

(VIII.B)
(VIII.A)
(IX.A)

III. kategória - poézia

1. miesto – Adam Blaško
2. miesto – Klaudia Bašistová
3. miesto – NEUDELENÉ

(IX.B)
(VIII.A)

OKRESNÉ KOLO / 21. 3. 2013 - Mestské divadlo Levoča /
II. kategória - próza

3. miesto – Terézia Siváňová

(VIII.B)

SÚŤAŽ V PÍSANÍ LITERÁRNYCH POVIEDOK V NEMECKOM JAZYKU
-

Žiaci boli ocenení za kreativitu veľvyslancom Nemecka na Slovensku a p. Kubincovou
z Goethe – Institut Bratislava.
Žiakov pripravovala: Mgr. Marta Lacková

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK prírodovedných predmetov
(BIO, FYZ, CHE)
SÚŤAŽE V RÁMCI

PREDMETOV

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA / kategória – „Poznaj a chráň“ /
OKRESNÉ KOLO / kategória – „Poznaj a chráň“ /
2. miesto – Tomáš Hudáč (VIII.B)
KRAJSKÉ KOLO / kategória – „Poznaj a chráň“ /
3. miesto – Tomáš Hudáč (VIII.B)
Žiaci VII.B triedy sa zapojili do 3. ročníka medzinárodného projektu Establish – biológia.
Plnili predpísané úlohy zamerané na tému Voda je život. Garantom medzinárodného projektu
je UPJŠ Košice. Tvorcom projektu je Švédsko, zapojených je 12 štátov.
Žiakov pripravovala: Ing. Danica Baranová
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA / KATEGÓRIA – G /
ŠKOLSKÉ KOLO / KATEGÓRIA – G /

1. miesto – Ladislav Suchý
(VIII.A)
2. miesto – Ľubomíra Jurečková (VIII.A)

OKRESNÉ KOLO / KATEGÓRIA – G /

2. miesto – Ľubomíra Jurečková (VIII.A)

-

Do celoslovenskej fyzikálnej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa zapojilo 12
žiakov druhého stupňa.
Žiakov pripravovala: Mgr. Katarína Belinská
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CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
ŠKOLSKÉ KOLO – úspešní riešitelia: – Adam Novák
– Marcela Baranová
– Jana Grigerová
– Sabína Zumríková

(IX.A)
(IX.B)
(IX.B)
(IX.B)

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÉ KOLO
4. miesto – Adam Novák (IX.A)
Žiakov pripravoval: Mgr. Jozef Ružbacký

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV
•

PONORKA – projekt predmetu fyzika 6. ročník – vyučujúca Mgr. Katarína Belinská

•

HUSTOTA MASLA = KVALITA MASLA? – projekt z predmetu fyzika 6. ročník –
vyučujúca Mgr. Katarína Belinská

•

TERMOSKA A JEJ IZOLAČNĚ VLASTNOSTI – dlhodobý projekt meteorologického
merania pre 7. ročník – vyučujúci Ing. Daniel Olejár

•

MERANIE TEPLOTY V PRIEBEHU ČASU – projekt s grafickým znázornením pre
žiakov 7. ročníka – vyučujúci Ing. Daniel Olejár

•

METEOROLÓGIA – projekt pre žiakov 7. ročníka – vyučujúci Ing. Daniel Olejár

•

NETRADIČNÉ ZDROJE ENERGIE – projekt pre žiakov 8. ročníka – vyučujúca
Mgr. Katarína Belinská

•

MODEL OPTICKÉHO PRÍSTROJA – projekt pre žiakov 8. ročníka – vyučujúca
Mgr. Katarína Belinská

•

ZOSTROJENIE VLASTNĚHO ELEKTRICKÉHO OBVODU – projekt pre žiakov
9. ročníka – vyučujúci Ing. Daniel Olejár

•

VESMÍR – projekt pre žiakov 9. ročníka – vyučujúci Ing. Daniel Olejár

•

AKVARISTIKA, HERBÁRIUM, POZNÁVAME LISTY, FOTOSYNTÉZA
projektové práce z biológie pre žiakov 5. ročníka – vyučujúca Ing. Danica Baranová

•

MOJE ZVIERATKO, POZNÁVAME SEMENÁ, NAŠE HUBY, ZDRAVÁ VÝŽIVA,
BUNKA - projektové práce z biológie pre žiakov 6. ročníka – vyučujúca
Ing. Danica Baranová

•

TVORBA SLOGANOV O ZDRAVEJ VÝŽIVE, STRAVOVACÍ DEŇ, KOSTRA projektové práce z biológie pre žiakov 7. ročníka – vyučujúca Ing. Danica Baranová

•

HORNINY A MINERÁLY V MOJOM ŽIVOTE? ZEMETRASENIE, SOPKY,
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - projektové práce z biológie pre žiakov 8. ročníka –
vyučujúca Ing. Danica Baranová
MOJA OBEC, MOJE MESTO - projektové práce pre žiakov 9. ročníka – vyučujúca
Ing. Danica Baranová

•

•

–

IKT vo vyučovaní biológie v 9. ročníku – projektové úlohy spracované vo forme
prezentácie venované fylogenézam sústav živočíchov, ktoré v rámci edukačného
procesu prezentovali pred spolužiakmi – vyučujúca Ing. Danica Baranová
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AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK výchovných predmetov
(THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM,)
HUDOBNÁ VÝCHOVA
SLÁVIK SLOVENSKA
ŠKOLSKÉ KOLO: / zúčastnených 29 žiakov z 1. a 2. stupňa ZŠ /
Speváci súťažili v 3 kategóriách:
I. kategória / 1. - 3. ročník

1. miesto – Adam Bašista
2. miesto – Daniela Vojtaneková
3. miesto – Eliška Longauerová

(III.B)
(III.B)
(I.B)

II. kategória / 4. - 6. ročník

1. miesto – Eva Blašková
2. miesto – Andrea Pavľaková
3. miesto – Mária Tejbusová

(VI.A)
(V.A)
(VI.B)

III. kategória / 7. - 9. ročník

1. miesto – Branislav Mačák
(IX.B)
2. miesto – Jana Grigerová
(IX.B)
3. miesto – Katarína Židová
(VII.A)
3. miesto – Adriana Pivovarničková (VIII.A)

OKRESNÉ KOLO:
Víťazi školského kola reprezentovali našu školu na okresnom kole 15. mája 2013
v mestskom divadle v Levoči.
1. miesto – Branislav Mačák (IX.B) v III. kategórii (postúpil do krajského kola v Prešove)
MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ „DILONGSTAR“
V tomto školskom roku sme sa znova zapojili do tejto súťaže. Do Trstenej
na medzinárodnú spevácku súťaž v interpretácii populárnej piesne postúpili:




Tamara Pijaková (III.A) – s piesňou od skupiny Tweens: „Tak sa neboj mama“
Richard Lacko (VII.A) – s piesňou od skupiny Desmod: „Aby bolo jasné“
Patrícia Kresťanková (VIII.A) – s piesňou od Glee: „Forget you“.
2. miesto – Patrícia Kresťanková (VIII.A) / III. kategória

„UKÁŽ ČO VIEŠ“ – KARAOKE SHOW 2012
V tomto školskom roku sme sa zapojili prvýkrát do tejto súťaže v rámci regiónu Spiš
organizovanej ZUŠ v Smižanoch.
1. miesto – Terézia Kolačkovská (VIII.A) s piesňou Back to black od Amy Winehouse)
Žiakov na spevácke súťaže pripravovala Mgr. Marta Lacková
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Detský spevácky zbor Villa Saxorum
V školskom roku 2012/2013 detský spevácky zbor Villa Saxorum s počtom členov 51
členov úspešne reprezentoval školu a mesto Spišské Podhradie na týchto akciách:

Vianočný program

Deň úcty k starším

Deň učiteľov – v spolupráci so ZUŠ v Spišskom Podhradí

Majáles v Spišskom Podhradí – 1. máj

Deň matiek – 13. máj

Deň detí organizovaný CVČ Spišský hrad

Žiacka vedecká konferencia

Spišský Jeruzalem – piesne židovského pôvodu spievané v už nepoužívanom jazyku Jidiš


Návšteva spišského diecézneho biskupa v našej škole - 20. mája 2013 počas vizitácie farnosti
Spišské Podhradie navštívil našu školu spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Sprevádzali
ho: miestny dekan Ján Hudák, kaplán Dominik Holubčík a kancelár biskupa Peter Majda. Otec
biskup pozdravil učiteľov. Zaujímal sa o podmienky, v akých prebieha výchovno-vzdelávací
proces, koľko má škola žiakov, pedagógov – zamestnancov, koľko žiakov navštevuje náboženskú
výchovy. Detský spevácky zbor Villa Saxorum (pod vedením Mgr. M. Lackovej) znásobil
jedinečnosť tejto návštevy nádhernými piesňami, za ktoré ich otec biskup pochválil a odmenil
potleskom.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Medzinárodná výtvarná súťaž
Patrícia Kresťanková VIII.A – cena primátora mesta Glogowa Malopoľského
Žiačku na výtvarnú súťaž pripravovala Mgr. Jana Kotlárová

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Výsledky športových súťaží – Chlapci:
OK v basketbale
1. miesto
Reprezentovali: Marek Jevoš, Adam Košalko, Marko Bartoš, Alex Veinper, Franco Terpák, Matej Žid,
Adam Novák, Tomáš Vojtanek, René Zezula, Patrik Koňak
OK v stolnom tenise
1. miesto
Reprezentovali: Matej Hockicko, Marek Krivda, Ladislav Suchý
OK v bedmintone
1. miesto
Reprezentovali: Richard Dzugas, Marek Kešeľák, Ladislav Suchý
OK v atletike – skok do výšky
Reprezentoval: Alex Veinper

1. miesto

OK malý futbal
1. miesto
Reprezentovali: Marko Bartoš, Adam Košalko, Marek Jevoš, Dávid Slebodník, Peter Voško,
René Zezula, Maroš Michalík, Peter Jagač, Martin Németh
OK vo futbale ml. žiaci
1. miesto
Reprezentovali: Jakub Chovanec, Filip Rokyta, Peter Rokyta, Filip Slebodník, Roman Bendžák,
Tibor Kruppa, Peter Sakmár, Igor Staňa, Michal Jasenčák
OK vo volejbale
2. miesto
Reprezentovali: Alex Veinper, Adam Novák, Adam Košalko, Marko Bartoš, Robin Sakmár, René
Zezula, Tomáš Vojtanek, Franco Terpák, Michal Hanigovský, Matej Žid, Dávid Slebodník
KK v bedmintone
1. miesto
Reprezentovali: Richard Dzugas, Marek Kešeľák
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Dievčatá:
OK vo volejbale
1. miesto
Reprezentovali: Kornélia Jenčová, Veronika Galarovičová, Daniela Palonderová, Lenka Škotková,
Katarína Sýkorová, Alexandra Fecková, Soňa Krendželáková, Jana Michlíková, Denisa Marčuková,
Barbora Židová, Viktória Ivančáková
OK v malom futbale
1. miesto
Reprezentovali: Veronika Galarovičová, Katarína Sýkorová, Alexandra Fecková, Daniela
Palonderová, Lenka Škotková, Klaudia Pentráková, Jana Michlíková, Dominika Ledecká, Natália
Ledecká, Soňa Krendželáková
OK v atletike v behu na 60 m
1. miesto
Reprezentovala: Soňa Krendželáková
OK v atletike v behu na 300 m
1. miesto
Reprezentovala: Daniela Palonderová
OK v bedmintone
1. miesto
Reprezentovali: Veronika Galarovičová, Klaudia Bašistová, Júlia Dindová
OK v hádzanej
2. miesto
Reprezentovali: Kristína Hricová, Veronika Galarovičová, Alexandra Fecková, Veronika Koperdáková,
Soňa Krendželáková, Jana Michliková, Denisa Marčuková, Barbora Židová, Viktória Ivančáková,
Natália Barillová, Katarína Sýkorová, Silvia Kožušková, Denisa Marčuková, Klaudia Pentráková
OK v basketbale
2. miesto
Reprezentovali: Veronika Galarovičová, Katarína Sýkorová, Alexandra Fecková, Daniela Palonderová,
Lenka Škotková, Klaudia Pentráková, Jana Michlíková, Dominika Ledecká, Soňa Krendželáková,
Natália Barillová, Silvia Kožušková
OK v atletike
2. miesto
Reprezentovali: Kristína Hricová, Natália Ledecká, Soňa Krendželáková, Jana Michlíková, Viktória
Ivančáková, Klaudia Pentráková, Lenka Škotková, Daniela Palonderová, Kristína Mydlárová
OK vo vybíjanej
3. miesto
Reprezentovali: Stela Moňoková, Mária Tejbusová, Simona Pentráková, Zuzana Fábryová,
Kornélia Fábryová, Júlia Biroščáková, Júlia Dindová, Simona Jagačová, Viktória Koterbová,
Petra Novačeková, Gabriela Suchá, Marcela Kaľavská
OK v cezpoľnom behu
3. miesto
Reprezentovali: Veronika Galarovičová, Soňa Krendželáková, Antónia Petreková

KK v atletike v behu na 60 m 5. miesto
Reprezentovala: Soňa Krendželáková
SVETOVÝ BEH HARMÓNIE – WORLD HARMONY RUN
3. 6. 2013 sa uskutočnil štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorú niesli cez viac ako 140
krajín sveta státisíce dobrovoľných bežcov. Pochodeň symbolizovala všetko, čo nás spája –
priateľstvo, porozumenie a harmóniu – napriek rozdielnym národnostiam, kultúre
a vierovyznaniu. Do štafetového behu harmónie sa pod vedením Mgr. Juraja Príloha zapojili aj
dobrovoľní bežci z našej školy.
(obrazová príloha)

Na športové súťaže žiakov pripravovali: Mgr. Juraj Príloh, Mgr. Peter Vandraško

Poďakovanie za dosiahnuté výsledky patrí nielen žiakom, ale aj spomínaným
pedagógom a rodičom, ktorí uvedených žiakov pripravovali a tiež Rade školy.
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TECHNIKA – SVET PRÁCE
V rámci technickej výchovy sa žiaci našej školy podieľali na úprave školského areálu
a okolia školy (prevažne v jesenných a jarných mesiacoch). Na hodinách vykonávali praktické
úlohy - pracovali s drevom, plastom, kovom, venovali sa zapájaniu elektrických obvodov
(využívali pri tom elektrotechnické stavebnice), pracovali s konštrukčnými stavebnicami. Žiaci
tiež skrášlili priestor pred školskou budovou založením malej skalky, ktorú budú postupne
zveľaďovať a rozširovať. V mesiaci jún žiaci 5.- 8. ročníka intenzívne pracovali na príprave
ročníkového projektu „Žiacka konferencia“.
j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
♦

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ (projekt spolufinancovaný zo zdrojov
ESF) sa zapojili: Mgr. Iveta Vandrašková (ANJ) a Mgr. Silvia Kočišová (ANJ), každá zo
zapojených učiteliek získala na účely projektu značkový notebook DELL, škola získala
dataprojektor. Vzdelávanie prebieha pod záštitou Štátneho pedagogického ústavu.

♦

Škola sa zapojila do viacročného vzdelávacieho projektu realizovaného pod záštitou Ústavu
informácií a prognóz školstva pod názvom: „Modernizácia vzdelávacieho procesu na
základných školách“. Cez tento projekt sa vzdelávania zúčastnila Mgr. Katarína Belinská
(FYZ).Každý učiteľ zapojený do vzdelávania získal značkový notebook HP Compaq, škola
získala 8 ks PC- HP Compaq a dataprojektor EPSON. Celková hodnota dodanej techniky je
10 130,81 €.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV REALIZOVANÁ NA ŠKOLE
Názov ročníkového projektu: „Žiacka konferencia“
Práca so žiakmi nás viedla k názoru, že žiaci veľmi neradi vystupujú na verejnosti, málo
pracujú samostatne, tvorivo a nedostatočne využívajú výpočtovú techniku vo vyučovaní
neinformatických predmetov.
V ročníkovom projekte „Žiacka konferencia“ sme dali žiakom priestor pre iný spôsob
získavania vedomostí. Priestor s veľkou samostatnosťou, kde si žiaci sami vybrali a spracovali
tému, ktorá ich vnútorne zaujala, a preto boli ochotní venovať jej pozornosť. Žiaci samostatne
hľadali informácie, triedili ich, vyberali pre nich vhodné a spracovali ich do celku. Učili sa
vyslovovať – prezentovať svoje poznatky a názory. V celom tomto procese bol učiteľ pre nich
partner, poradca a len usmerňoval činnosť žiakov.
Primárnym cieľom ročníkového projektu bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho
procesu, prehlbovať a rozširovať poznanie a integrovať poznatky do uceleného systému
poznania.

Trvanie projektu: 8 mesiacov
Obsahová príprava:
- konferencia nebola monotematická
- žiaci si vyberali odborného garanta aj tému sami
Prezentácia najúspešnejších žiackych prác - ročníkový projekt - 21. 6. 2013
- v telocvični za pomoci technického zabezpečenia bolo prezentovaných 27 príspevkov
- program – vystúpenie školského speváckeho súboru
- hostí, kamarátov i spolužiakov sme pozvali na Žiacku konferenciu, na ktorej boli
prezentované práce žiakov s rôznymi témami, z rôznych predmetov.
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CELOŠKOLSKÉ EXKURZIE ŽIAKOV 2. stupňa - „ZA POZNANÍM“
Exkurzia do jaskyne Zlá diera- 26. 6.2013
Exkurzia pripravená pre žiakov 6. ročníka.
Za poznaním Wieličky a Krakowa - 19.6. 2013
Exkurzia pre žiakov 2. stupňa spojená s prehliadkou soľnej bane Wielička v Poľsku a mesta
Krakow.
Exkurzia – hrady a zámky na Slovensku - október 2012
Dôležitým predpokladom úspešnosti vyučovania je variabilnosť organizačných foriem
vyučovania a ich účelná flexibilita. V tomto školskom roku (2012/2013) sme pre žiakov
2. stupňa, podľa jednotlivých ročníkov pripravili exkurzie zamerané na poznávanie histórie
miest, historických pamiatok, hradov a zámkov a kaštieľov Slovenska.
Cieľom exkurzií bolo utvrdiť si poznatky z vyučovacích hodín (získané poznatky po skončení
exkurzie žiaci prezentovali spracovaním pracovných listov na konkrétne témy).
-

Žiaci 5. ročníkov pod vedením svojich pedagógov navštívili Prírodopisné múzeum
v Spišskej Novej Vsi a kaštieľ na Spiši v Markušovciach.
Žiaci 6. ročníka si prezreli pamiatky mesta Kežmarok – Kežmarský hrad, Evanjelický
kostol aj lýceum, kde študoval aj významný básnik P.O.Hviezdoslav.
Žiaci 7. ročníka zamierili do Starej Ľubovne, kde si prezreli Ľubovniansky hrad a skanzen.
So žiakmi 8. ročníkov sme navštívili Šarišské múzeum a hvezdáreň Prešov.
Deviataci so svojimi pedagógmi boli očarení krásou kaštieľa a skanzenu v Humennom
a okolitej prírody.

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V hodnotenom školskom roku zo strany Štátnej školskej inšpekcie neboli na škole
vykonané žiadne inšpekcie.
Na škole počas školského roka 2012/2013 boli vykonané plánované kontroly hlavného
kontrolóra Mesta Spišské Podhradie - vykonanými kontrolami nebolo zistené závažné porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.
Dňa 10.9.2012 bola vykonaná následná kontrola kontrolórom Mesta Spišské Podhradie zameraná na kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za obdobie od
1.1.2011 do 31.5.2012 (z uvedenej kontroly bola vyhotovená čiastková správa o výsledku
následnej kontroly). Nedostatky uvedené v čiastkovej správe o výsledku následnej kontroly
zobrala ZŠ na vedomie, po podaní námietok (v zákonom stanovenej lehote) k čiastkovej správe
o výsledku následnej kontroly boli prijaté opatrenia na ich odstránenie.
l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
V sledovanom školskom roku sa vyučovalo v priestoroch, ktoré má škola k dispozícii na
Prešovskej ulici č. 20 (4 kmeňové triedy) a na Školskej ulici č. 3. Celkový počet učební
pravidelne používaných školou bol 26, z toho podľa typizačnej smernice nevyhovujúce hlučné 1. K dispozícii boli 4 odborné učebne (3 učebne výpočtovej techniky, 1 odborná učebňa
pre fyziku, chémiu a prírodopis), dve telocvične a športový areál pozostávajúci z tartanovej
atletickej dráhy, ihriska s umelým trávnikom, asfaltového ihriska, antukového ihriska
a futbalového miniihriska s umelým trávnikom.
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m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Vzhľadom na to, že účtovný rok sa prelína s dvoma školskými rokmi, v nasledujúcej
tabuľke uvádzame čerpanie finančných prostriedkov podľa v tabuľke uvedených časových
období cez školský rok (skutočné čerpanie za kalendárny rok 2012 v jednotlivých členeniach
je súčasťou výkazu k správe o hospodárení za rok 2012, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu).

Čerpanie rozpočtu školský rok 2012/2013
ZŠ
610, 620

492 193,00 €

210 457 €

281 736 €

325 808 €

536 265 €

630 - zdroj 111

100 857,00 €

39 460 €

61 397 €

50 424 €

89 884 €

405,00 €

-3 970 €

4 375 €

192 €

-3 778 €

18 667,00 €

16 721 €

1 946 €

cestovné 111

12 663,00 €

0€

12 663 €

9 823 €

9 823 €

cestovné 41

1 052,00 €

0€

1 052 €

807 €

807 €

381,00 €

0€

381 €

0€

0€

630-zdroj 41
700
položka

za rok 2012 1.9. - 31.12.2012 1.1. - 31.8.2012 1.1. - 31.8.2013 za 2012/2013

16 721 €

„štipendiá“

odchodné
vzdel. poukazy
kult. poukazy
strava HN
olympiády
ZŠ spolu:
ŠKD

262 668 €

363 550 €

387 054 €

649 722 €

za rok 2012 1.9. - 31.12.2012 1.1. - 31.8.2012 1.1. - 31.8.2013 za 2012/2013

podiel. dane

72 278,00 €

29 350 €

42 928 €

28 099 €

57 449 €

vlastné

3 650,00 €

1 479 €

2 171 €

2 148 €

3 627 €

vzdel. pouk.

6 404,00 €

2 841 €

3 563 €

3 507 €

6 348 €

0,00 €

0€

0€

1 075 €

1 075 €

MF (111)
ŠKD spolu:

ŠJ

626 218 €

82 332 €

33 670 €

48 662 €

34 829 €

68 499 €

podiel. dane

54 032,00 €

27 315 €

26 717 €

33 328 €

60 643 €

vlastné

18 600,00 €

6 992 €

11 608 €

11 258 €

18 250 €

0,00 €

0€

0€

919 €

0€

1 705,00 €

1 705 €

0€

0€

1 705 €

MF (111)
700
Spolu ŠJ:

74 337 €

36 012 €

38 325 €

45 505 €

80 598 €

ZŠ, ŠKD, ŠJ
spolu:

782 887 €

332 350 €

450 537 €

467 388 €

798 819 €
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n)

šk. rok: 2012/2013

cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Tematické úlohy školy
A. Dlhodobého charakteru:


materiálne zabezpečenie školy učebnými pomôckami - plnené priebežne



zabezpečiť aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu (dobudovať – doplniť kamerový systém na škole) - splnené



pokračovať v maľovaní vnútorných priestorov školy - plnené priebežne



pokračovať v maľovaní vonkajších priestorov školy – fasády na Školskej a Prešovskej ul.
- splnené (ukončené)



skvalitniť pracovné podmienky v školskej kuchyni
splnené



zabezpečiť výmenu zastaraných a opotrebovaných elektrospotrebičov v ŠJ (el. rúra,
umývačka riadu) - čiastočne splnené (umývačka riadu)



realizovať odvlhnutie školských budov (na Školskej - ŠJ.) - splnené



bezbariérový vstup– hlavný vchod ZŠ (Školská ul. č. 3) - splnené



pokračovať v oprave (rekonštrukcii) elektroinštalácie ZŠ – suterén - splnené



„Stavebné úpravy – zasklenie balkóna - zimná záhrada“ (osvetlenie – vchod do budovy
školy) - splnené



Odstránenie havarijného stavu strechy na budove ZŠ – Školská 3 v Spišskom Podhradí
(následná úprava priestorov – „Vstavba podkrovia, ZŠ školská 3, Spišské Podhradie”) čiastočne splnené – ( prebehla kompletná oprava strechy daného bloku budovy spevnenie strešnej konštrukcie, nutná výmena latovania, založenie fólie, kompletná
výmena strešnej krytiny a s tým spojené klampiarske a ďalšie odborné práce ) –
preinvestovaná suma 100 000 EUR (investorom a zabezpečovateľom prác bol zriaďovateľ
školy – Mesto Spišské Podhradie)

(údržba skladových priestorov) -

Prehľad o kapitálových výdajoch od 1.9.2012 do 31.8.2013
Mesiac/rok

Účel

Členenie

Suma v „€“

09/2012

Zasklenie balkóna - zimná záhrada

ZŠ

13 545,--

10/2012

Osvetlenie - vchod do budovy školy

ZŠ

1 890,--

10/2012

Vchod do školy - bezbariérový chodník

ZŠ

1 286,35

11/2012

Škrabka na zemiaky

ŠJ

1 705,01

Spolu

ŠJ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3

1 705,01

Spolu

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí a detaš. prac. Prešovská

16 721,35

Celkom

18 426,36

- vykonané práce: (obrazová príloha)
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Údržba budov a priestorov od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
Mesiac/rok

Účel

Členenie

Suma v„€“

09/2012

Údržba budov -oprava sokla

ZŠ

1 508,30

10/2012

Oprava prístrojov - kopírka

ZŠ

72,--

10/2012

Údržba kotolne

ZŠ

483,77

11/2012

Servis výpočtovej techniky

ZŠ

68,40

12/2012

Údržba prístrojov a zariadení, kopírka, počítače

ZŠ

1 738,64

12/2012

Oprava kotolne a sprchy

ZŠ

344,25

01/2013

Servis kopírky

ZŠ

39,60

01/2013

Kominárske práce

ZŠ

25,--

03/2013

Oprava havarijného stavu kotolne

ZŠ

143,39

04/2013

Servis počítačov

ZŠ

265,20

06/2013

Oprava podlahy, oprava WC

ZŠ

423,07

07/2013

Oprava oplotenia, kovové brány

ZŠ

1 551,72

07/2013

Práce v učebniach PC

ZŠ

520,80

08/2013

Natieračské práce, chodby, učebne

ZŠ

1 155,90

08/2013

Výmena elektroinštalácie , blok A, suterén

ZŠ

1 046,53

10/2012

Maľovanie

ŠJ

622,--

10/2012

Oprava okapov,

ŠJ

261,--

01/2013

Oprava ohrievacieho pultu

ŠJ

95,75

03/2013

Oprava poškodenej elektroinštalácie

ŠJ

238,79

05/2013

Výmena dverí

ŠJ

853,--

Škrabka (miestnosť) - potrubie, omietky, elektroinštalácia

ŠJ

920,95

07-08/2013
Spolu

ŠJ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3

2 991,49

Spolu

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí a detaš. prac. Prešovská

9 386,57

Celkom (EUR)

12 378,06
- vykonané práce: (obrazová príloha)
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Prehľad o zakúpených UP a materiálového vybavenia od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
Mesiac/rok

Účel

Členenie

Suma v „€“

09/2012

Lavice pre žiakov

ZŠ

3 376,90

10/2012

Stoličky

ZŠ

1 688,45

10/2012

Hravá matematika, CD

ZŠ

196,--

10/2012

Anatómia človeka

ZŠ

288,--

11/2012

Učebnice NJ

ZŠ

52,76

11/2012

LCD obrazovky

ZŠ

745,06

12/2012

Učebné pomôcky

ZŠ

1 692,62

12/2012

UP lopty

ZŠ

700,--

12/2012

Stoly

ZŠ

1 642,50

12/2012

Školské lavice

ZŠ

1 817,--

12/2012

Pracovné zošity

ZŠ

590,70

12/2012

Skrinky

ZŠ

308,--

01/2013

Didaktické a metodické pomôcky

ZŠ

62,21

02/2013

Lyžiarske prilby

ZŠ

1 000,--

04/2013

DVD, predmety l. stupňa a inovačné metódy

ZŠ

136,74

04/2013

Interiérové vybavenie učební, skrinky

ZŠ

733,--

05/2013

CD, predmety 2. stupňa

ZŠ

1 110,67

06/2013

Učebnice cudzích jazykov a športové UP

ZŠ

958,46

10/2012

Učebné pomôcky, krúžky

ŠKD

214,34

11/2012

Učebné pomôcky, krúžky

ŠKD

2 286,65

12/2012

Učebné pomôcky, kalkulačky, hračky

ŠKD

1 344,77

Materiál na činnosť krúžkov

ŠKD

269,39

01-06/2013
Spolu

ŠKD pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí

4 115,15

Spolu

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Sp. Podhradí a detaš. prac. Prešovská

17 099,07

Celkom (EUR)

21 214,22

B. Krátkodobé úlohy – terminované ( pozri podrobne uvedené v bode „i“ )
 zapojiť žiakov do matematických súťaží: - splnené
Zodpovední: vyuč. MAT a príslušná PK
Termín : podľa propozícií
 zapájať žiakov do vybraných výtvarných súťaží: - splnené
Zodpovední: vyuč. VYV a príslušná PK
Termín : podľa propozícií
 zapájať žiakov do literárnych súťaží a olympiád - splnené
Zodpovední: vyuč. SJL a príslušná PK
Termín: podľa propozícií
 zapájať žiakov do ďalších súťaží na základe aktuálnej ponuky - splnené
Zodpovední: vedenie školy, PK
Termín : priebežne počas celého šk. roka
 zapájať žiakov do výzdoby školy vo vstupných priestoroch, na chodbách v triedach
a odborných učebniach: - splnené
Termín : priebežne počas celého šk. roka
Zodpovední: TU, vyučujúci
 metodicky usmerňovať a koordinovať prácu nových a mladých učiteľov - splnené
Zodpovední: vedenie školy
Termín : priebežne počas celého šk. roka
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o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
 dobré výsledky – olympiády, vedomostné, športové a výtvarné súťaže
 dobré výsledky – rozmiestnenie končiacich žiakov na gymnáziách, SOŠ, SOU
 potešujúce je, že sa nám podarilo zapojiť do pravidelnej mimoškolskej činnosti veľký
počet žiakov formou ZÚ – ŠKD (počet zapojených žiakov 328) pozri uvedené v bode
(2 b) tejto správy - „ďalšie informácie“
Nedostatky
 (ne)dochádzka žiakov do školy (vysoký počet vymeškaných hodín v prepočítaní na
1 žiaka), je potrebné aj naďalej pracovať na zlepšení komunikácie triedny učiteľ – rodič.
Opatrenia:
 zanedbávanie školskej dochádzky: škola spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny v Poprade a s Mestským úradom v Spišskom Podhradí. (pozri uvedené v bode
e) tejto správy)
p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
 pozri uvedené v bode d) tejto správy

(2) ďalšie informácie o:
a) psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania
Sociálna prevencia – primárna
Opatrenia cielené na rizikové faktory sme zamerali na nasledovné:
 Poruchy učenia a hyperaktivitu / impulzivitu: uplatňovali sme diferencovaný prístup
a zefektívnili systém odbornej starostlivosti o žiakov s narušeným psychosociálnym
vývinom. V škole pracovali 4 špeciálni pedagógovia, ktorí úzko spolupracujú
s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Levoči, tak pri vypracovávaní individuálnych
vzdelávacích plánov, ako aj pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov uvedenej
skupiny žiakov (od 4.9.2006 v ZŠ na Školskej ul. 3 v Spišskom Podhradí zriadená špeciálna
trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím). - Skúsenosti získané pri vzdelávaní mentálne
postihnutých žiakov nám potvrdzujú, že pri počtoch žiakov, ktoré sú v bežných triedach
základných škôl a bez podporného pedagóga je integrované vzdelávanie u uvedenej skupiny
žiakov neefektívne. Aj keď sa podarí požiadavky na mentálne postihnutého žiaka prispôsobiť
stupňu jeho postihnutia, vyučujúci v bežnej triede nemá počas výchovno-vzdelávacieho
procesu dostatok času na individuálnu starostlivosť o mentálne postihnutého žiaka.
Za najvhodnejšiu formu organizácie vzdelávania mentálne postihnutých žiakov preto
považujeme tzv. parciálnu integráciu - rozvrh hodín školy je zostavený tak, aby žiaci
špeciálnej triedy mohli byť na vyučovacích predmetoch telesná výchova, výtvarná výchova a
hudobná výchova vzdelávaní spoločne so žiakmi bežnej triedy ZŠ. Pri takomto organizovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu sa nevylučuje, aby sa žiaci špeciálnej triedy zúčastňovali
všetkých celoškolských podujatí a navštevovali spolu so žiakmi bežných tried školský klub.
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 Šikanovanie: v škole sme realizovali prieskum zameraný na odhalenie potenciálneho
šikanovania formou dotazníkov o šikanovaní a pohovormi so žiakmi (prostredníctvom
triednych učiteľov, v spolupráci s výchovnou poradkyňou a koordinátorkou prevencie).
Výsledky boli štatisticky spracované, následne na to nadväzovali besedy s príslušníkmi PZ,
besedy so psychológom z CPPPaP v Levoči (Mgr. Zoltánom Verešom). Problematike
šikanovania sme sa preventívne venovali aj počas triednických hodín (od februári 2010 bol
v škole do prevádzky uvedený kamerový systém, ktorý postupne dopĺňame a rozširujeme).
Predpokladáme, že aj zásluhou uvedených preventívnych aktivít (realizovaných priebežne
počas celého školského roku 2012/2013) neboli evidované vážnejšie priestupky proti
Vnútornému poriadku školy v tejto oblasti.
 Ochrana žiakov pred používaním drog: v oblasti prevencie pred zneužívaním drog škola
úzko spolupracuje najmä s CPPPaP v Levoči, taktiež spolupracujeme s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Poprade. Vychovávateľky v ŠKD a vyučujúci
na hodinách výchovných predmetov tvorili rôzne zaujímavé výtvarné a projektové práce
s protidrogovou tematikou, ktoré boli vystavované v priestoroch školy. Triedni učitelia
1. stupňa pracovali na hodinách s publikáciou C. Raynerovej „Nenič svoje múdre telo“,
triedni učitelia 2. stupňa pracujú na triednických hodinách s publikáciou Kašparová,
Houska, Uhereková „Ako poznám sám seba“.
 Ochrana žiakov pred zapájaním sa do deviantných rovesníckych skupín alebo siekt: Tejto
problematike sa pravidelne venujeme v rámci triednických hodín, zároveň v danej oblasti
škola úzko spolupracuje z CPPPaP v Levoči, s príslušníkmi Mestskej polície, ale aj
s príslušníkmi PZ v Spišskom Podhradí. Spolupráca je zameraná hlavne na preventívne
aktivity (organizujeme besedy, prednášky), škola vytvára široký priestor pre voľnočasové
koordinované aktivity žiakov (široká ponuka záujmových útvarov, rôzne projekty,
udržiavame aktívne družobné vzťahy so školami na Slovensku, ale aj v zahraničí – Poľsko,
Česká republika).
 Rasová diskriminácia, nezamestnanosť rodičov: pre uľahčenie integrácie rómskych žiakov
a žiakov zo sociálne alebo výchovne rizikového prostredia medzi bežnú populáciu sme
sa snažili vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky najmä formou mimoškolských aktivít prostredníctvom záujmových útvarov určených pre tieto deti a ich zapojením do činnosti
v ŠKD. Najväčší záujem bol o záujmový útvar „Práca s PC a internetom“, „varenie
s úsmevom“ a o športové záujmové útvary.
 Záujmové aktivity jednorázové: v spolupráci s CPPPaP v Levoči výchovná poradkyňa školy
uskutočnila so žiakmi 9. ročníka (so súhlasom zákonných zástupcov žiakov) testy záujmu
a IQ testy, ktoré im pomohli vhodne sa zorientovať pri výbere školy, na ktorej budú
pokračovať v štúdiu. K jednorazovým aktivitám patria tiež návštevy filmových
a divadelných predstavení, vianočné besiedky, školské výlety, exkurzie a mnohé iné, ktoré
umožňujú žiakom aktívne využiť voľný čas.
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Viktimačná prevencia
Primárna
Vedenie školy zabezpečilo stálu službu na vrátnici školy, vstup cudzích osôb do budovy
školy nie je možný.
Sekundárna
V škole je zabezpečené krízové poradenstvo a možnosť konzultácií prostredníctvom
výchovnej poradkyne, špeciálneho pedagóga (po dohode s CPPPaP v Levoči aj psychológa),
ktorí v prípade potreby kontaktujú ďalšie inštitúcie pomoci obetiam.
b) voľnočasových aktivitách školy

Vyhodnotenie záujmového vzdelávania za školský rok 2012/2013
Počty žiakov v ZÚ-ŠKD - ZŠ Školská 3, Sp. Podhradie
Vyhodnotenie záujmového vzdelávania za školský rok 2012/2013
P. č.

Záujmový útvar

Počet prihlásených žiakov

Vedúci ZÚ

1.

PC - hra s myškou

14

p. uč. Danica Baranová

2.

Práca s PC a internetom

17

p. uč. Viera Jurečková

3.

Práca s PC a internetom

15

p. uč. Viera Jurečková

4.

Varenie s úsmevom

12

p. uč. Viera Jurečková

5.

Práca s PC a internetom

15

p. uč. Jozef Ružbacký

6.

Práca s PC a internetom

10

p. uč. Daniel Olejár

7.

Šach

6

p. uč. J. Mydlár

8.

Angličtina hrou

8

p. uč. G. Čipkalová

9.

Spevácky - A

25

p. uč. Marta Lacková

10. Spevácky - B

25

p. uč. Marta Lacková

11. Matematika a svet - A

19

ZRŠ Darina Tatarková

12. Matematika a svet - B

22

ZRŠ Darina Tatarková

13. Mladí holubári

6

ZRŠ Milan Blahovský

14. Športový - futbal

15

p. uč. Peter Vandraško

15. Športový -loptové a pohyb. hry

21

p. uč. Peter Vandraško

16. Športový -loptové a pohyb. hry

21

p. uč. Juraj Príloh

17. Športový - futbal

16

p. V. Šolc / M. Ďurica

18. Športový - futbal

15

p. M. Komara

19. Športový – BEDMINTON

17

p. uč. S. Komarová

20. Športový – BEDMINTON

22

p. uč. I. Vandrašková

21. Mladý vizážista

7

p. uč. A. Ilečková

Spolu:

328

Počet uplatnených vzdelávacích poukazov v šk. roku 2012/2013: 210
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c) spolupráci školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Rada školy v spolupráci s vedením školy a rodičmi pre žiakov pripravila a zabezpečila:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

športové akcie a olympiády
filmové predstavenia
vianočnú akciu
karneval pre žiakov l. stupňa
diskotéka pre žiakov 2. stupňa
akciu k MDD
akciu Poznaj svoje okolie (svoj región)
ocenenia žiakov na konci školského roka
finančné príspevky na jednotlivé súťaže a olympiády
príspevok predmetovým komisiám a príspevok na športové podujatia

Rodičovský príspevok v šk. roku 2012/2013 zaplatilo 327 (1.st.- 84, 2 st.- 243)
z celkového počtu 415.

žiakov

V hodnotenom šk. roku bola spolupráca s rodičmi a Radou školy na dobrej úrovni.
Uskutočnili sa 2 triedne zasadnutia a 2 celoškolské zasadnutie s rodičmi. Začínajúc dňom
3.12.2012 (pondelok) a následne každý prvý pondelok v mesiaci v čase od 14:00 hod. do 15:30
hod. v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3, sa pravidelne uskutočňovali konzultačné hodiny
(konzultačné popoludnia s rodičmi). Uvedený časový priestor bol už tradične vytvorený
so zámerom zlepšenia komunikácie medzi školou a rodičmi.
Nemožno nespomenúť dobrú spoluprácu školy so zriaďovateľom – Mestom Spišské
Podhradie, /CVČ, ZUŠ, ZŠ na Palešovom nám. 9, MŠ v Spišskom Podhradí/, Mestským
športovým klubom a Dobrovoľným zborom hasičov v Spišskom Podhradí.
d) informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími
fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách
podieľajú
 Vedenie školy odsúhlasilo spoluprácu s MŠK Spišské Podhradie, CVČ Spišský hrad,
Farským úradom a ďalšími záujemcami, ktorí v priebehu školského roka prejavili záujem
o spoluprácu, či už vo forme poskytovania priestorov telocvične, športového areálu,
metodickej i materiálnej výpomoci a pod.
 Škola neustále vytvára podmienky a prijíma opatrenia, ktorých cieľom je zníženie rozsahu
a závažnosti protispoločenskej činnosti na škole a následné zvýšenie subjektívneho pocitu
bezpečia žiakov. Veľký dôraz sa kladie na výchovu k právnemu vedomiu, mravným
hodnotám, demokracii a sociálnemu cíteniu našich žiakov. Škola už v minulosti si dala za
stálu úlohou zabezpečovať aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu (v školskom roku 2009/10 sa zaviedol v škole
kamerový systém, ktorý je značným prínosom a prevenciou proti kriminalite).
Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade a v Rade školy 9. 10. 2013

Prílohy:





výsledky koncoročnej klasifikácie – príloha č. 1
výkaz k správe o hospodárení za rok 2012 – príloha č. 2
vyjadrenie RŠ k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2012/2013 – príloha č. 3
obrazová príloha
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Príloha č. 1
Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa ročníkov - priemerný prospech z jednotlivých predmetov
Trieda SPR

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
6.M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,12
1,05
1,04
1
1

SJL MAT APM BIO

1,18
1,46
1,42
1,23
1,5
1,8
1,85
1,92
1,74
1,71
2,05
1,63
2,09
2,26
2,08
2,08
2,59
2,1
2,38
2,43
3

DEJ FYZ CHE PJU

1
1,54
1,33
1,08
1,4
1,8
1,77
1,67
1,7
1,7 1,74
1,67
1,63 1,46
2,32
2,05 1,45 1,91 1,73
2,16
1,95 1,16 1,95 1,63
2,39 1,87 2,13 1,65 1,78 1,65
2,83 2,22 2,22 1,52 1,83 1,83
2,32
2,4 1,48 2,52 2,2
2,54
2,08 1,08 2,23 2
2,76
2,76 1,71 2,82 2,65
2,48
2 2,24 1,86 1,86
2,65
1,92 2,38 1,88 2,19
2,76
2,19 1,67 2,05 2,1
3
3
3
3

INV

INF

1
1
1,2
1,2
1,23
1
1,15
1
1,19
1,11
1
1
1,16
1
1,06
1,05
1
1,1

1,43
1,11
1,43
1,43

2,25

ANJ

2AJ

NEJ

2NJ

2RJ GEG

1,33
1,5
1,46
1,36
1,67
1,58
1,37
1,58
1,38
2,05
1,83 1,07 1,64
1,89
1,14 1,2 1,42
1,75 1,73 2 1,58
1,96
2,57
1,74
1,52
2,36
1,6
1,56
2,31
1,62
1,15
3,06
2,12
1,94
2,43
1,76
1,52
2,64
1,8
1,85
2,62
1,9
1,76
3

Trieda VLA PDA PRV VEC RGV OBN NBV ETV THD SEE VYV VUM HUV TSV TEV PPB DOV

1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C
6.M

1,17
1
1,11
1,4
1,62
1,42

1
1,46
1,17
1
1,22
1,4
1,77
1,45

1

3

1
1

1,38
1,16
1,26
1,17

3,33

2

1,3
1,04
1,62
1,26
1,39
1,35
1,24
1
1,41
1,1
1,04
1,05
2

1
1,23
1,25
1,08
1,11
1,2
1,38
1,17
1,15
1,04
1,14
1,05
1,04
1,22
1,08
1
1,12
1,19
1,2
1,14
3

1

1,15
1
1,1
1,05
1
1
1,08
1
1,06

1
1
1
1
1
1,15
1,23
1
1
1,23
1,08
1
1
1
1,08
1
1
1
1
1
1,1
1
1,1
1
1,2
1,3
1
1,11 1,11 1,2
1,08
1
1
1
1,38
1
1
1
1
1
1,26
1
1,08
1,21
1,17 1
1,29
1,1 1,15
1,16
1,16 1
1,04 1,35
1
1
1,04 1,3
1
1
1,16
1,24 1
1
1
1
1
1
1,06
1,24 1
1,18
1,43 1
1,15
1,36 1
1
1,38 1
1,1
2
1,5
2,5
3
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Skratky pre 1. Stupeň

Skratky pre 2.stupeň (5.- 9. ročník)

Skratky pre 2. stupeň

Správanie

SPR

Správanie

SPR

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Aplikačná matematika

APM

Anglický jazyk

ANJ

Anglický jazyk

ANJ

Projektové vyuč. v chémii

PJU

Matematika

MAT

Nemecký jazyk

NEJ

Informatická výchova

INV

Matematika

MAT

Prírodoveda

PDA

Informatika

INF

Vlastiveda

VLA

Biológia

BIO

Náboženská výchova

NBV

Fyzika

FYZ

Etická výchova

ETV

Chémia

CHE

Pracovné vyučovanie

PVC

Dejepis

DEJ

Výtvarná výchova

VYV

Geografia

GEG

Hudobná výchova

HUV

Regionálna výchova

RGV

Telesná výchova

TEV

Občianska náuka

OBN

Náboženská výchova

NBV

Označenie predmetov - ŠkVP
Dopravná výchova

DOV

Technika

THD

Pohybová príprava

PPB

Svet práce

SEE

Výtvarná výchova

VYV

Hudobná výchova

HUV

Telesná a športová výchova

TSV

Predmety „Variant A“ (ŠT – MP)
Vecné učenie

VEC

Označenie predmetov - ŠkVP

Označenia spoločné pre 1. a 2. stupeň

Triednická hodina

THF
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