ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

šk. rok: 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2017/2018
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2. ods. 1 a)

Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie

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. Slávka Komarová – pre pedagogické záležitosti 1. stupňa ZŠ

Zástupca riad. školy:

Zástupca riad. školy:

(ISCED 1), koordinácia činnosti a riadenie MZ (1.– 4.r. a ŠKD),
PK (SJL – CUJ) + súťaže v rámci predmetov pridelených MO - (MZ
a PK) + koordinácia činností súvisiacich s výchovou a vzdelávaním
začlenených (integrovaných) žiakov, + ekonomické záležitosti –
vedenie pokladne školy
Mgr. Milan Blahovský – pre pedagogické záležitosti II. stupňa ZŠ
(ISCED 2), koordinácia činnosti a riadenie PK výchovných predmetov
(THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM, NBV, ETV), PK (MAT, INF),
PK (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN), + súťaže v rámci predmetov
pridelených PK, + ekonomické záležitosti (predbežná kontrola a pod.),
+ stravovacia komisia
Mgr. Jozef Bača – pre výchovno-pedagogické záležitosti ŠKD a CVČ

(koordinácia súťaží a ZÚ - mimoškolská záujmová činnosť), + usmerňovanie
činnosti koordinátorov ( VMR – PDP – ENV ) + ekonomické záležitosti
(poplatky ŠKD, poplatky za ZÚ - CVČ)

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 2017/2018
pracovala v tomto zložení:

Zloženie Rady školy v školskom roku 2017/2018 - ( funkčné obdobie: 2016 – 2020 )
Za pedagogických zamestnancov školy boli do Rady školy zvolení:
• Ing. Daniel Olejár
- predseda RŠ (zástupca pedagogických zamestnancov)
- podpredseda RŠ (zástupca pedagogických zamestnancov)
• Mgr. Iveta Štieberová

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
jej výsledkoch a podmienkach

Za nepedagogických zamestnancov školy bola do Rady školy zvolená:
• Vladimíra Horbaľová
- členka RŠ
(zástupca nepedagogických zamestnancov)

za školský rok 2017/2018

Za rodičov (žiakov školy) boli do Rady školy zvolení:
• Mgr. Marta Kešeľáková
- členka RŠ
• Mgr. Mária Žecová
- členka RŠ
• PaedDr. Jozef Fecko
- člen RŠ
• Martin Ivančo
- člen RŠ

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

(zástupca za rodičov)
(zástupca za rodičov)
(zástupca za rodičov)
(zástupca za rodičov)

Delegovaní členovia za zriaďovateľa: (MZ-05-16-B-24) - 17.03.2016
- člen RŠ
(zástupca za zriaďovateľa)
• Štefan Faltin
• Mária Kaľavská
- členka RŠ
(zástupca za zriaďovateľa)
• Jozef Komara
- člen RŠ
(zástupca za zriaďovateľa)
• Vladimír Tomko
- člen RŠ
(zástupca za zriaďovateľa)
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šk. rok: 2017/2018

 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, Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy.

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

Správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc:
Kabinet/ zbierka
Školské budovy, zariadenia, HIM
Kabinet - IKT
DHM
Kabinet - GEG, DEJ, OBN
Kabinet - SJL
Kabinet - CUJ
Kabinet - MAT, FYZ
Kabinet - THD (dielne), CHE
Kabinet - BIO, sklad učebníc
Kabinet - NBV / ETV
Kabinet - VYV, VUM
Kabinet - HUV
Kabinet - TSV
Kabinet - UP (1.- 4. roč.)
Kabinet - ŠKD
Školská knižnica
Metodický kabinet
Archív, sklad pedagogickej tlače
Sklad tlačív, CO
Sklad školníka, kotolňa

Ďalšie vnútroškolské funkcie:
Ing. Viera Jurečková
Mgr. Eliška Kožušková
Mgr. Mária Dupaľ
Ing. Danica Baranová
Ing. Daniel Olejár
Ján Orlovský

- výchovná poradkyňa
- koordinátorka primárnej prevencie (od 1. 9. 2017)
- zdravotníčka školy, koordinátorka pre VMR
- predseda ZOOZ, koordinátorka pre environmentálnu výchovu
- zástupca zamestnancov pre BOZP
- poverený úlohami BOZP, PO a CO

Metodické orgány školy:
MZ (1.- 4. a ŠKD) ved. : PaedDr. Zuzana Dindová - IV.B
členovia: Mgr. Iveta Vandrašková - I.A, Mgr. Silvia Kočišová - I.B, Mgr. Elena Zumriková - II.A,
Mgr. Slávka Komarová - II.B / ZRŠ, Mgr. Zlatica Sedlárová - III.A, Mgr. Zuzana Genčúrová - III.B,
Mgr. Iveta Štieberová - IV.A, PaedDr. Anna Ilečková, Kristína Šavelová - asistentka učiteľa / ŠKD,
Eva Košalková – ŠKD, PaedDr. Martina Mačáková – ŠKD, Mgr. Dorota Glevická – ŠKD

PK (SJL - CUJ) ved. : Mgr. Lenka Olejová
členovia: Mgr. Kamila Komarová, Mgr. Eliška Kožušková, Mgr. Galina Čipkalová, Mgr. Mária Dupaľ,

šk. rok: 2017/2018

správca kabinetu / zbierky
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.

Ján Jurečko
Ján Jurečko
Milan Blahovský
Jozef Bača
Lenka Olejová
Galina Čipkalová
Katarína Belinská
Daniel Olejár
Danica Baranová
Mária Dupaľ
Jana Kotlárová
PaedDr. Marta Lacková
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Silvia Kočišová
Eva Košalková
Mgr. Kamila Komarová
Mgr. Slávka Komarová
Mgr. Slávka Komarová
Marta Kollárová
Ján Orlovský

Mgr. Viera Kovaľová, PaedDr. Marta Lacková, Mgr. Juraj Príloh,

b)

(externe: Mgr. Silvia Kočišová, Mgr. Iveta Vandrašková)

údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení (§ 2. ods. 1 b)

PK predmety: (MAT, INF) ved. : Mgr. Katarína Belinská

členovia: Mgr. Milan Blahovský - ZRŠ, PaedDr. Martina Mačáková, Ing. Daniel Olejár + (vyučujúci INF)
Počet žiakov školy podľa štatistík k 15.9.2017
bol 358 z toho dievčat 181, chlapcov 177

PK predmety: (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN) ved. : Ing. Danica Baranová

(z toho 10 žiakov v špeciálnej triede)

členovia: Mgr. Milan Blahovský - ZRŠ, Mgr. Katarína Belinská, Ing. Daniel Olejár, Mgr. Jana Kotlárová,
Mgr. Peter Vandraško, PaedDr. Anna Ilečková, Mgr. Juraj Príloh, Mgr. Kamila Komarová,
Mgr. Jozef Bača + (vyučujúci OBN).

PK výchovné predmety: (THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM, NBV, ETV) ved. : Ing. Daniel Olejár
49,4%

členovia: Mgr. Peter Vandraško, Mgr. Juraj Príloh, Mgr. Jozef Bača, Mgr. Jana Kotlárová,
Ing. Viera Jurečková, PaedDr. Marta Lacková, Mgr. Mária Dupaľ, Mgr. Ján Grivalský,
PaedDr. Zuzana Dindová

50,6%
Chlapci

Školský lekár:
 MUDr.
 MUDr.

Dievčatá

Alžbeta Mačugová
- detská lekárka
Alena Kopaničáková - detská lekárka
Počet žiakov školy k 31.8.2018 (koniec školského roka) bol: 366
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šk. rok: 2017/2018

V škole sa v hodnotenom školskom roku vzdelávalo 26 žiakov formou individuálneho
začlenenia v bežných triedach ZŠ a ďalších 10 žiakov bolo vzdelávaných formou začlenenia
v špeciálnej triede. Pri vzdelávaní a výchove týchto žiakov úzko spolupracovali triedni učitelia,
vyučujúci jednotlivých predmetov a dvaja špeciálni pedagógovia.
počet žiakov v ŠKD a ZÚ-CVČ: 288 žiakov ( fyzické osoby / stav k 15. 9. 2017 )
počet žiakov v ŠKD:
89 žiakov v 4 oddeleniach – Škol (MŠVVŠ SR) 3 - 01
počet žiakov v ZÚ:
264 žiakov v 22 ZÚ (žiak je započítaný toľkokrát,
koľko ZÚ navštevoval – stav k 30. 6. 2018)
Počet stravníkov v ŠJ:
Školský rok

Žiaci

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Nárast / pokles

175
267
286
270
263

c)

d)

229 + 119 =348
185 + 160 =345
188 + 121 =309
192 + 104 =296
208 + 92 =300
214 + 69 =283
215 + 51 =266
231 + 59 =290

+ 24

Spolu
51
56
43
40
44
48
51
71
71
73
79
82
107
+ 25

Dospelé osoby
PZ
THP
36
7
41
9
29
12
25
12
31
11
35
9
39
8
31
12
30
12
32
12
33
11
30
11
30
12
--+1

Cudzí stravníci

8
6
2
3
2
4
4
28
29
29
35
41
65
+ 24

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 (§ 2. ods. 1 c)
 Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019 sa uskutočnil v dňoch 4. a 5. 4. 2018.
Zápisu v stanovenom termíne sa zúčastnilo 31 detí. Po posúdení školskej zrelosti
z nich nastúpi do prvého ročníka 25 (z toho 13 dievčat), dodatočne (po termíne) sa
zápisu pre šk. rok 2018/2019 nezúčastnilo žiadne dieťa. 1. ročník opakuje 1 žiak.
Celkový počet žiakov prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 je 26 (z toho 13
dievčat) – /stav k 15.9.2018/.

údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov na prijatie (§ 2. ods. 1 d)
V školskom roku 2017/2018 ukončilo školskú dochádzku 31 žiakov deviateho ročníka
(z toho 2 žiaci 9. roč. špeciálnej triedy). Pre ich úspešné zaradenie na vybrané SŠ bolo potrebné
s nimi pracovať počas celého školského roku. Žiaci boli informovaní o možnostiach ďalšieho
štúdia (po ukončení ZŠ) 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 koordinovaní výchovným poradcom školy navštívili počas
školského roka našu školu a pripravili pre žiakov množstvo zaujímavých prezentácií o rozsahu
a možnostiach štúdia na stredných školách.
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šk. rok: 2017/2018

Žiaci deviatych ročníkov mali aj možnosť navštíviť 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 prostredníctvom oznamov v žiackych knižkách.
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutočnilo 21. marca 2018. Zúčastnili
sa ho všetci žiaci 9. ročníka našej školy (okrem žiakov vzdelávaných v špeciálnej triede a žiakov
vzdelávaných mimo územia SR). ZŠ bola v Testovaní 9 veľmi úspešná, dosiahla nadpriemerné
výsledky v rámci celého Slovenska. 2 žiaci dosiahli v testovaní 100%. Z MAT – Viktória
Kešeľáková z IX.B a zo SJL získal 100% Juraj Biroščák z IX.A triedy. Škola v obidvoch
testovaných predmetoch sa umiestnila na 1. mieste z 10 testovaných škôl okresu Levoča.
Talentové skúšky na stredných školách sa uskutočnili v dňoch od 21.3.2018 do 15.4.2018.
1. kolo prijímacích skúšok sa uskutočnilo v dňoch 14. a 16. mája 2018. V tomto kole boli
prijatí všetci zúčastnení žiaci deviateho ročníka.
Na gymnáziách pokračuje v štúdiu 12 žiakov (11 žiakov 9. ročníka a 1 žiak 5. ročníka),
na zdravotníckych SOŠ 2 žiačky, na pedagogickej SŠ 1 žiačka, na ekonomických SOŠ 1 žiačka,
a na ostatných SOŠ (technických, dopravných, stavebných) 13 žiakov. Povinnú školskú
dochádzku ukončilo aj 8 žiakov vzdelávaných mimo SR, tí neprejavili záujem o ďalšie
štúdium na Slovensku. Povinnú školskú dochádzku v ZŠ ukončili aj 2 žiaci 9. ročníka špeciálnej
triedy ZŠ, pokračujú v štúdiu na odbornom učilišti v Levoči.
O možnosť pokračovať vo vzdelávaní na osemročnom gymnáziu v tomto školskom roku
prejavil záujem a v štúdiu na zvolenej škole bude pokračovať 1 žiak 5. ročníka.
V snahe o čo najlepšie rozmiestnenie našich žiakov na SOŠ a následne o ich najlepšie
uplatnenie na trhu práce sa im venovala výchovná poradkyňa a triedni učitelia. 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 boli
informovaní o možnostiach ďalšieho štúdia na SOŠ už aj žiaci 8. ročníkov. Tieto aktivity budú
pokračovať aj v 9. ročníku (cieľom je uľahčiť žiakom správny výber budúcej SŠ). Intenzívne
sa im bude venovať výchovná poradkyňa, odborní pracovníci z CPPPaP v Levoči a triedni
učitelia. Žiaci sú priebežne informovaní aj o možnostiach duálneho vzdelávania.
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 2017 / 2018
3,4%
27,6%

37,9%

Gymnázium
SOŠ
SOŠ (SOU) - učebné odbory
31,0%

Nezaradení
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania – /viď. príloha tejto správy/ – (§ 2. ods. 1 e)
Trieda
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.X
1. stupeň
1. stupeň
V.A
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
IX.M
2. stupeň
2. stupeň

Spolu

Počet Zameškané Zameškané Ospravedlnené Ospravedlnené Neospravedlnené Neospravedlnené
žiakov
hod.
hod. na žiaka
hod.
hod. na žiaka
hod.
hod. na žiaka
17 (-2)
2 140
142,67
2 140
142,67
0
0
17 (-2)
1 518
101,20
1 518
101,20
0
0
22 (-4)
1 280
71,11
1 280
71,11
0
0
21 (-2)
1 519
79,95
1 519
79,95
0
0
21 (-4)
1 645
96,76
1 645
96,76
0
0
21 (-4)
1 645
96,76
1 645
96,76
0
0
19 (-4)
1 507
100,47
1 507
100,47
0
0
18 (-3)
927
61,80
927
61,80
0
0
24 (-24)
------------49
- žiaci vzdelávaní mimo územia SR (z nich neprospeli 2 a nehodnotených bolo 43 žiakov)
12 181
92,98
92,98
180
12 181
0
0
29 (-2)
2 228
85,69
2 206
84,85
22
0,85
21 (-1)
1 784
89,20
1 784
89,20
0
0
18 (-1)
1 877
110,41
1 869
109,94
8
0,47
17
1 730
101,76
1 730
101,76
0
0
1 940
114,12
1 935
113,82
5
0,29
18 (-1)
1 562
82,21
1 562
82,21
0
0
22 (-3)
21 (-3)
1 198
66,56
1 198
66,56
0
0
1 658
118,43
1 658
118,43
0
0
15 (-1)
2 797
199,79
2 713
193,79
84
6
15 (-1)
10 (-5)
739
147,80
723
144,60
16
3,20
18
- žiaci vzdelávaní mimo územia SR (z nich nehodnotených bolo 8 žiakov)

186
366

17 513
29 694

104,24
99,31

17 378
29 559

103,44
98,86

135
135

0,80
0,45

Prospech žiakov
Trieda

Počet
žiakov

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
IV.X
V.A
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
IX.M

17
17
22
21
21
21
19
18
24
29
21
18
17
18
22
21
15
15
10

Spolu:

366

Prospeli

Neprospeli

15
15
1
18
19
17
18
1
16
16
1
- žiaci vzdelávaní mimo územia SR
28
20
18
17
18
20
19
14
15
8
-

311

3

2
1
4
2
4
2
3
1
24
1
1
2
2
1
2

Plnili PŠD
mimo SR
2
2
4
2
4
4
4
3
24
2
1
1
0
1
3
3
1
1
5

52

67

Neklasifikovaní

Príloha č. 1: Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa ročníkov - priemerný prospech z jednotlivých predmetov a
celkový prospech za tried
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♦
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šk. rok: 2017/2018

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 Mestský úrad v Spišskom Podhradí a ÚPSVaR v Poprade.
Na konci školského roka 2017/2018 boli žiakom za porušovanie vnútorného poriadku školy,
za poškodzovanie a ničenie majetku školy udelené: 4 pokarhania triednym učiteľom - [2.st.],
boli udelené 2 pokarhanie riaditeľom školy - [2.st.]. Za opakované a hrubé porušovanie
vnútorného poriadku školy a za záškoláctvo mal 1 žiak zníženú známku zo správania
tretieho stupňa [(2. st.)]. O to viac nás teší, že v škole máme 232 žiakov 1. až 9. roč.
s priemerom do 1,5 z toho 187 vyznamenaných žiakov 2. až 9. roč. So samými jednotkami
prospelo (vrátane 1. ročníka) 142 žiakov. Teší nás, že bolo udelených 91 písomných pochvál
triednym učiteľom [49 - 1.st.)/ 42 - 2.st.], 13 pochvál riaditeľom školy [1 - 1.st. / 12 - 2.st.].
5 žiakov na slávnostnej akadémii dňa 26.6.2018 ocenil primátor mesta MVDr. Michal Kapusta
Boli to: Alžbeta Iľašová (4.B), Matúš Belinský (9.B), Eliška Kočišová (9.B), Lukáš Labuda (9.B),
Daniela Mačáková (9.B). Pochvaly boli udelené za reprezentáciu školy a mesta v športových
a vedomostných súťažiach, za vzorný prospech, správanie a vzornú školskú dochádzku.

Testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ /Testovanie 9-2018/ - školský rok 2017/2018
TESTOVANIE – T9-2018
Priemer - SR
ŠKOLA
Rozdiel
IX.A
IX.B
SR - TESTOVANIE-9/2017
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2017
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2016
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2015
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2014
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2013
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2012
ŠKOLA - TESTOVANIE-9/2011

SJL (v %)
63,0
66,9
+ 3,9
70,6
63,1
61,2
65,5
63,8
57,9
54,5
61,6
54,9
52,9

MAT (v %)
55,9
58,9
+ 3,0
63,2
54,6
56,4
58,4
55,1
42,6
44,4
51,3
54,97
38,8

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ - (Testovanie 9-2018)
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 21. marca 2018
na 1 444 základných školách (z toho 1 303 škôl s vyučovacím jazykom slovenským,
126 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským).
Testy písalo spolu 36 448 žiakov (z toho 48,0 % dievčat a 52,0 % chlapcov). Z uvedeného počtu
malo 33 995 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 428 žiakov vyučovací jazyk maďarský
a 25 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský. Testovaných bolo: 3 205 žiakov so zdravotným
znevýhodnením (8,8 % z celkového počtu testovaných deviatakov), 681 (1,9 %) žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
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Výsledky žiakov podľa okresov v teste zo slovenského jazyka a literatúry
Národný priemer 63,0 % - 1 315 ZŠ (34 019 žiakov)
(PÚŠ) Priemerná
Okres
Počet škôl
Počet žiakov (N)
úspešnosť v %

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania opäť umožnil žiakom, ktorí prejavili záujem,
absolvovať testovanie elektronickou formou. E-Testovanie 9-2018 absolvovalo na 52 základných
školách celkom 870 žiakov (naša ZŠ bola jednou z nich). Jednou z výhod elektronickej formy
testovania je okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov.
Test z matematiky riešilo 36 381 žiakov (z toho 870 žiakov elektronickou formou). Testovaní
žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 55,9 %.
Výsledky žiakov v teste z matematiky podľa zriaďovateľa sú porovnateľné, vo všetkých
krajoch sú na úrovni národného priemeru (rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne
významné). Rozdiely sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov (najúspešnejší v matematike
sú žiaci z okresu Bratislava I - 67,5 %, najmenej úspešní z okresu Gelnica - 37,7 %). Výsledky
stredne vecne významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Krupina, Trebišov, Levoča,
Medzilaborce a Poltár.
Výsledky žiakov podľa okresov v teste z matematiky
Národný priemer 55,9 % - 1 444 ZŠ (36 381 žiakov)
(PÚŠ) Priemerná
Okres
Počet škôl
Počet žiakov (N)
úspešnosť v %
Gelnica
Rožňava
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Krupina
Trebišov
Levoča
Medzilaborce
Poltár
Košice – okolie

11
18
14
22
9
32
10
3
7
32

MAT (PÚŠ) – SR (55,9 %)
Názov
školy

Obec

181
354
252
488
186
649
199
72
138
610

Zriaďovateľ

N

1. ZŠ Spišské Podhradie Školská 3

Obec, mesto

28

2

1

Francisciho 11 Obec, mesto

26

1

2

2. ZŠ Levoča

Názov
školy

N/ZZ N/SZP PZŠ

RNP

Sig.

PŠ

2.1

58.9

3.029

0.106

58.6

2.3

54.6

-1.285 -0.052

42.8

3. ZŠ Nižné Repaše

N. Repaše 107 Obec, mesto

8

0

0

3.1

50.0

G. Haina 37

Obec, mesto

35

1

6

2.7

47.9

-8.043 -0.281

23.0

Obec, mesto

22

1

0

2.3

46.8

-9.082 -0.399

20.4

6. ...

49,0
50,7
53,1
54,2
54,6
55,0
55,2
55,7
56,2
56,3

/ PZŠ - priemerná známka žiakov školy z predmetu, PŠ - percentil školy /
Zriaďovateľ

N

N/ZZ N/SZP PZŠ

PÚŠ

RNP

Sig.

PŠ

1. ZŠ Spišské Podhradie Školská 3

Obec, mesto

28

2

1

1.9

66.9

3.857

0.191

67.4

2. ZŠ Levoča

Francisciho 11 Obec, mesto

26

1

3. ZŠ Levoča

Nám. Štefana
Kluberta 10

2

2.5

63.1

0.077

0.004

46.8

Obec, mesto

27

4

2

2.3

58.2

-4.778 -0.202

24.2

Obec, mesto

22

1

0

2.6

57.8

-5.182 -0.342

22.1

Nasledujú ZŠ okresu Levoča s priemernou úspešnosťou (PÚŠ) percentuálne nižšou ako je priemer okresu Levoča.

Výsledky celoplošného testovania žiakov 5. ročníkov ZŠ - T5-2017 v šk. r. 2017/18

4. ZŠ Levoča

5. ZŠ Spišské Podhradie Palešovo n. 9

Obec

182
267
223
138
494
538
321
199
186
562

Ulica

5. ...

PÚŠ

-

11
13
11
7
15
24
15
10
9
28

4. ZŠ Spišské Podhradie Palešovo n. 9

/ PZŠ - priemerná známka žiakov školy z predmetu, PŠ - percentil školy /

Ulica

Gelnica
Rožňava
Veľký Krtíš
Poltár
Sabinov
Trebišov
Rimavská Sobota
Levoča
Krupina
Košice - okolie

SJL (PÚŠ) – SR (63,0 %)

37,7
38,2
38,6
39,0
44,5
45,5
46,0
46,2
47,2
47,4

šk. rok: 2017/2018

-

-

Nasledujú ZŠ okresu Levoča s priemernou úspešnosťou (PÚŠ) percentuálne nižšou ako je priemer okresu Levoča.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 34 019 žiakov (z toho 768 žiakov elektronickou
formou). Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,0 %.
Výsledky žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry podľa zriaďovateľa sú porovnateľné,
vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej
úrovni okresov (najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Košice I -71,7 %,
najmenej úspešní z okresu Gelnica - 49,0 %). Výsledky stredne vecne významne horšie
ako národný priemer dosiahli žiaci v okresoch: Veľký Krtíš, Poltár, Sabinov, Trebišov,
Rimavská Sobota, Levoča, Krupina, Košice – okolie.
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TESTOVANIE – T5-2017
SR
ŠKOLA
Rozdiel
SR
- TESTOVANIE-5/2016
ŠKOLA - TESTOVANIE-5/2016
SR
- TESTOVANIE-5/2015
ŠKOLA - TESTOVANIE-5/2015

SJL (v %)
62,8
61,1
- 1,7
63,1
60,63
66,62
70,12

MAT (v %)
64,7
71,2
+ 6,5
62,3
52,86
61,99
67,16

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017)
sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách (z toho bolo 1 341 základných
škôl s vyučovacím jazykom slovenským). Testy písalo 45 080 piatakov, z toho bolo 42 227 žiakov
zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
 Test z matematiky písalo celkovo 45 062 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste
z matematiky bola 64,7 %. Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky
nasledovné: Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci KE kraja.
Žiaci BA kraja (5 649 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 73,5 %, žiaci ZA kraja (6 490 žiakov)
69,3 %, žiaci TN kraja (4 576 žiakov) 69,1 %, žiaci TT kraja (4 628 žiakov) 66,4 %, žiaci NR kraja
(5 169 žiakov) 64,8 %, žiaci BB kraja (5 038 žiakov) 60,2 %, žiaci PO kraja (7 203 žiakov) 59,2 %
a žiaci KE kraja (6 309 žiakov) 57,8 %. Priemerná úspešnosť testu z matematiky 3 462 (7,7 %)
žiakov, ktorí absolvovali 1. stupeň ZŠ, resp. 4. ročník ZŠ, na neplnoorganizovaných školách
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(málotriedne školy) bola 56,2 %. Žiaci z plnoorganizovaných škôl riešili test s priemernou
úspešnosťou 65,5 %. Potvrdzuje sa, že celkové výsledky žiakov na neplnoorganizovaných školách
sú štatisticky významne horšie než na plnoorganizovaných školách.

 Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 230 žiakov. Priemerná úspešnosť
žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Z hľadiska kraja
sú výsledky piatakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší
v slovenskom jazyku a literatúre boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci z KE a PO kraja.
Žiaci BA kraja (5 583 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 70,6 %, žiaci TN kraja (4 577 žiakov)
65,5 %, žiaci ZA kraja (6 491 žiakov) 65,2 %, žiaci NR kraja (4 195 žiakov) 64,5 %, žiaci TT kraja
(3 822 žiakov) 63,9 %, žiaci BB kraja (4 447 žiakov) 61,3 %, žiaci PO kraja (7 208 žiakov) 57,2 %
a žiaci KE kraja (5 907 žiakov) 57,1 %. Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry
3 016 (7,1 %) žiakov, ktorí absolvovali 1. stupeň ZŠ, resp. 4. ročník ZŠ, na neplnoorganizovaných
školách (málotriedne školy) bola 55,2 %. Žiaci z plnoorganizovaných škôl riešili test s priemernou
úspešnosťou 63,4 %.

f)

zoznam uplatňovaných učebných plánov, v zmysle ktorých škola zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie (§ 2. ods. 1 f)

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 Z. z.
(školský zákon) postupovala podľa platného ŠVP a školou vypracovaného ŠkVP. ŠkVP bol pre
1.a 5. ročník prerokovaný, doplnený - aktualizovaný a následne schválený pedagogickou radou
26.8.2015 (v Rade školy bol ŠkVP prerokovaný 28.9.2015), pre 2. a 6. ročník bol ŠkVP
prerokovaný, doplnený - aktualizovaný a schválený pedagogickou radou 25.8.2016 (v Rade školy
bol ŠkVP prerokovaný 27.9.2016), pre 3. a 7. ročník bol ŠkVP prerokovaný, doplnený aktualizovaný a schválený pedagogickou radou 31.8.2017 (v Rade školy bol prerokovaný 26.9.2017).

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 uznesení PR sa postupovalo nasledovne: Výchova a vzdelávanie v škole a školských
zariadeniach bolo realizované podľa ŠVP a schváleného ŠkVP (s účinnosťou od 1. septembra 2010
pre 3. a 7. ročník, s účinnosťou od 1. septembra 2011 pre 4. a 8. ročník a s účinnosťou
od 1. septembra 2012 aj pre 9. ročník). Podľa inovovaného ŠVP a schváleného (aktualizovaného)
ŠkVP sa postupovalo s účinnosťou od 1. septembra 2015 v 1. a 5. ročníku, s účinnosťou
od 1. septembra 2016 v 2. a 6. ročníku, s účinnosťou od 1. septembra 2017 aj v 3. a 7. ročníku
a to nasledovne:
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Žiakovi základnej školy, ktorý by bol v niektorom vyučovacom predmete z objektívnych
dôvodov hodnotený slovne sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného
stupňa hodnotenie slovom - podľa „Metodického pokynu č. 22/2011“.

Na 1. stupni:
V 1. až 4. ročníku sa postupovalo podľa ŠVP a vypracovaného - schváleného ŠkVP
- klasifikáciou boli hodnotené všetky predmety - aj predmety výchovného charakteru (INF-INV,
PVC, VYV, HUV, TSV-TEV, PBP, NBV-ETV, DOV)

 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. až 9. ročníku sa postupovalo podľa ŠVP a vypracovaného - schváleného ŠkVP
- klasifikáciou boli hodnotené všetky predmety - aj predmety výchovného charakteru (THD, SEE,
HUV, TSV, VYV, VUM, NBV-ETV, OBN)

 Žiak neprospel vtedy, ak má aspoň z jedného klasifikovaného predmetu stupeň nedostatočný.
Ročník opakuje ak je hodnotený stupňom nedostatočný aj po opravnej skúške.
Metodický pokyn s účinnosťou od 1.5.2011: „MP č. 22/2011“
4.) Zavedenie nepovinných predmetov:
V ZŠ v školskom roku 2017/2018 neboli zavedené nepovinné predmety. S cieľom zvýšiť
komunikačné schopnosti žiakov v oblasti cudzích jazykoch (berúc do úvahy požiadavky
rodičov) sme aj v šk. roku 2017/2018 v súlade so ŠVP a schváleným ŠkVP na 2. stupni
vytvorili podmienky pre vyučovanie druhého cudzieho jazyka vo variantoch - NEJ a RUJ.
Počet žiakov v školskom roku 2017/2018 - druhý cudzí jazyk podľa členenia:

Druhý cudzí jazyk ( 2. stupeň )
Ročník
6.
7.
8.
9.

Počet skupín

Spolu žiaci za ročník

3
4
2

34 z (35)
37 z (43)
28 z (30)

ANJ

NEJ

RUJ

21
23
16

13
14
12

Druhý cudzí jazyk ( 2. stupeň )
školský rok 2017 / 2018
8,3%
36,1%

a) štátny vzdelávací program (ŠVP) - vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách,

55,6%

b) školský vzdelávací program (ŠkVP) bol naposledy aktualizovaný a doplnený v školskom roku
2017/2018 (prerokovaný a schválený v pedagogickej rade dňa 31.8.2017, v Rade školy 26.9.2017).
Je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v 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, zohľadňuje požiadavky rodičov a ďalších zainteresovaných.
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.

5.) Rozširujúce hodiny:
Posilnenie predmetov – v rámci schváleného ŠkVP (v rozsahu definovanom ŠVP).
Ako podpora vzdelávania žiakov so ŠVVP bol v školskom roku 2017/2018 do rozvrhu zaradený
aj predmet – „Rozvíjanie špecifických funkcií“.
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0,0%

Neučiaci sa CJ

NEJ

ANJ

RUJ
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g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy (§ 2. ods. 1 g)
Pedagogickí pracovníci:

Trieda / funkcia

1.
2.
3.
4.

RŠ
ZRŠ
ZRŠ
ZRŠ

Ing. Ján Jurečko
Mgr. Slávka Komarová
Mgr. Milan Blahovský
Mgr. Jozef Bača

(pre 1. stupeň) / tried. uč. II.B
(pre 2. stupeň)
(pre CVČ - ZÚ a ŠKD) / kabinet (GEG, DEJ, OBN)

5. Mgr. Iveta Vandrašková
6. Mgr. Silvia Kočišová
7. Mgr. Elena Zumriková
8. Mgr. Zlatica Sedlárová
9. Mgr. Zuzana Genčúrová
10. Mgr. Iveta Štieberová
11. PaedDr. Zuzana Dindová

I.A
I.B
- kabinet 1.- 4. roč.
II.A
III.A
III.B
IV.A
IV.B - vedúca MZ (1. - 4.r. a ŠKD)

12. Ing. Danica Baranová

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

13. Mgr. Lenka Olejová
14. Mgr. Katarína Belinská
15. Ing. Daniel Olejár

VI.A - vedúca PK (SJL - CUJ) / kabinet (SJL)
VI.B - vedúca PK (MAT, INF) / kabinet (FYZ) a (MAT)
VII.A - vedúci PK (THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM, NBV, ETV)

fond učebníc / koordinátor ENV
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THP:
1. Marta Kollárová
2. Emília Ivanová
3. Ján Orlovský
4. Mária Hurajtová
5. Štefánia Fecková
6. Vladimíra Horbaľová
7. Terézia Labudová

29.
30.
31.
32.

Eva Košalková
Kristína Šavelová
Mgr. Dorota Glevicka
Mgr. Martina Mačáková

ŠKD - kabinet (ŠKD)
ŠKD
(0,67 úväzku) / (asistent učiteľa) - (0,26 úväzku)
(0,67 úväzku)
ŠKD
ŠKD
(0,41 úväzku)

Mgr. Juliána Bečkerová
Mgr. Darina Tatarková

MD-RD - od 09.01.2017 do 30.6.2018 (od 1.7.3018 čerpanie dovolenky)

pedagogickí pracovníci (ZŠ, ŠKD, CVČ) :
prevádzkoví pracovníci (ZŠ,ŠKD, CVČ) :
ŠJ :

27,74
6,52
5,00

Zamestnanci - prepočítaný stav

/ kabinet (THD) a kabinet (CHE)

VII.B - kabinet (HUV) / (0,91 úväzku) /
VIII.A - vedúca školskej knižnice
VIII.B - kabinet (TSV)
IX.A - kabinet (VYV-VUM) / (0,96 úväzku) /
IX.B - koordinátor VMR, zdravotník školy / (0,96 úväzku) /
IX.M - (ŠT) / výchovný poradca / špeciálny pedagóg

ekonóm. referent / sklad ekonomických tlačív
ekonóm - PAM
školník, údržbár, kurič / príručný sklad
upratovačka
upratovačka
upratovačka / (0,76 úväzku)
upratovačka / (0,76 úväzku)

ŠJ – školská kuchyňa / jedáleň:
1. Darina Kalouseková
vedúca ŠJ (dlhodobá PN – od 01.02.2018)
Silvia Korchňáková
zástup za ved. ŠJ – od 01.02.2018
2. Alžbeta Kacejová
hlavná kuchárka
3. Jana Kačicová
kuchárka (dlhodobá PN – od 12.02.2018)
4. Zdena Mikulová
pomocná kuchárka
5. Gabriela Čujová
pomocná kuchárka
Monika Čujová
pomocná kuchárka - zástup za J. Kačicovú – od 12.02.2018
Spolu: 32 pedagogických pracovníkov (vrátane ŠKD - na škole pôsobili 4 vychovávateľky ŠKD)
a 12 prevádzkových pracovníkov.
Prepočítaný stav:

16. PaedDr. Marta Lacková
17. Mgr. Kamila Komarová
18. Mgr. Peter Vandraško
19. Mgr. Jana Kotlárová
20. Mgr. Mária Dupaľ
21. Ing. Viera Jurečková
22. Mgr. Galina Čipkalová
23. Mgr. Viera Kovaľová
24. PaedDr. Anna Ilečková
25. Mgr. Martina Mačáková
26. Mgr. Eliška Kožušková
27. Mgr. Juraj Príloh
28. Mgr. Ján Grivalský

šk. rok: 2017/2018

pedagogickí pracovníci

29,3%

prevádzkoví pracovníci

70,7%

- kabinet (CUJ)
(0,74 úväzku)

Členenie zamestnancov na ZŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ (prepočítaný stav): ZŠ – 31,11 (24,59 a 6,52)
ŠKD – 2,75
CVČ – 0,40 + (dohody)
ŠJ – 5,00

(0,74 úväzku)
(0,65 úväzku)
(0,52 úväzku) / koordinátor prevencie
(0,52 úväzku)

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

(0,09 úväzku)

12,7%

ZŠ

1,0%

ŠKD

7,0%

CVČ
ŠJ

- dlhodobá PN
79,2%
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šk. rok: 2017/2018

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl (§ 2. ods. 1 h)
Kontinuálne vzdelávania - podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.z.
Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali tieto vzdelávania:
♦

Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. (o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pod názvom „Využitie
informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese“ absolvovali
a 20. decembra 2017 úspešne ukončili: Ing. Danica Baranová, Mgr. Katarína Belinská,
Mgr. Milan Blahovský, PaedDr. Zuzana Dindová, Mgr. Mária Dupaľ, Mgr. Zuzana Genčúrová,
Ing. Ján Jurečko, Ing. Viera Jurečková, Mgr. Kamila Komarová, Mgr. Slávka Komarová,
Mgr. Jana Kotlárová, Mgr. Eliška Kožušková, PaedDr. Marta Lacková, PaedDr. Martina Mačáková,
Ing. Daniel Olejár, Mgr. Lenka Olejová, Mgr. Juraj Príloh, Mgr. Zlatica Sedlárová,
Mgr. Iveta Štieberová, Mgr. Peter Vandraško, Mgr. Elena Zumriková.

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.
Učitelia študovali pedagogické a odborné časopisy. V oblasti ďalšieho vzdelávania (PZ) škola
kooperovala s MPC v Prešove, ŠPU, UIPŠ a ďalšími vzdelávacími inštitúciami. O dianí
na vzdelávacích podujatiach, ktorých sa učitelia zúčastnili, informovali kolegov na zasadnutiach
jednotlivých metodických orgánoch školy (MZ a PK).
Okrem už spomenutých činností sme venovali pozornosť úprave areálu školy (výsadba
kvetov a stromčekov) a náučným vychádzkam do okolia Spišského Podhradia spojených
so zberom plodov a liečivých rastlín. 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.

Adaptačné vzdelávanie podľa § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. (o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) absolvovala a 29. júna
2018 úspešne ukončila Mgr. Dorota Glevická.

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.

Poskytovateľ vzdelávania: Základná škola, Školská 3, 053 04 Spišské Podhradie.



Počas školského roka sa žiaci naučili pracovať s rôznymi prírodninami (na 1. stupni
sa žiaci 4. ročníkov učili aranžovať kvety), pedagógovia so žiakmi 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 (pri tvorbe využívali aj odpadové materiály).



Škola spolupracuje s rodičmi aj cez založené „Občianske združenie - Horná škola“.
Rodičov sa snažíme zapájať do rôznych školských aktivít. V spolupráci s rodičmi sa už
tradične pripravujú pre žiakov rôzne zaujímavé (kultúrno-spoločenské) akcie.

Vykonanie prvej a druhej atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z.
♦

šk. rok: 2017/2018



Poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania: Akadémia vzdelávania, Jarná 13, Žilina.
♦

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

Vykonanie druhej atestácie v MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava:
Mgr. Peter Vandraško (11. mája 2018)

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2. ods. 1 i)
Aj v školskom roku 2017/2018 sa pokračovalo v separovanom zbere odpadu - papier, plast,
sklo, batérie ... (v triedach boli umiestnené farebne odlíšené odpadové nádoby). Odpad z tried
žiaci odnášali do „odpadových“ zvonov - kontajnerov umiestnených v areáli školy, ktoré
po naplnení boli odvážané firmou na následnú recykláciu. Aj touto činnosťou sme u žiakov
budovali kladný postoj k separovaniu odpadov a ich následnej recyklácii.
V rámci environmentálnej výchovy cieľom pedagógov a vychovávateľov bolo, aby sa žiaci
na vyučovacích hodinách a v ŠKD zamýšľali tiež nad ochranou svojho zdravia, ktoré je úzko
späté aj s ochranou životného prostredia. Okrem vzájomných diskusií bola žiakom názorným
spôsobom (v multimediálnych učebniach aj pomocou internetových stránok) prezentovaná
problematika ochrany zdravia a ochrany životného prostredia.
Vo výchovno-vzdelávacom procese počas celého školského roku vyučujúci kládli veľký
dôraz na získavanie kladných návykov pri udržiavaní čistoty tak v budove školy, ako aj v okolí
školy. V dvoch etapách – jesennej a jarnej žiaci spolu s vyučujúcimi predmetu Technika,
Svet práce a Telesná výchova vyčistili areál a okolie školy od napadaného lístia a odpadkov.

V rámci činnosti koordinátorov VMR, ENV a PDP sa uskutočnili tieto akcie:
Koordinátor ENV
Tak ako v minulých školských rokoch, aj v tomto školskom roku sme do tematických
výchovno-vzdelávacích plánov zaradili výchovno – vzdelávacie prvky environmentálnej
výchovy. V edukačnom procese, ako i v mimoškolskom čase sme zvýšenú pozornosť venovali
týmto problematikám:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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prepojenia človeka a prírody,
zachovania biodiverzity na našej planéte, ochrane biologických druhov,
odlesňovaniu, ochrane lesov, erózii pôdy,
znečisťovania ovzdušia, vody, pôdy,
úbytku ozónovej vrstvy a jej následkom, dôvodom vzniku kyslých dažďov,
racionálneho využívania prírodných zdrojov,
hromadenia odpadov,
zdravých potravín,
urbanizácii v spoločnosti a podobne.
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šk. rok: 2017/2018

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 2017/2018 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 55 €, ktorú sme tak, ako po minulé roky poukázali útulku Slobody
zvierat v Kežmarku.

•

Poznávanie jesenných a jarných bylín - žiaci 5. ročníka zostavovali herbáre listov, rastlín
a poznávali stromy v okolí školy.

• Mesiac marec bol tradične venovaný „Dňu vody“. Na niektorých vyučovacích hodinách
sme žiakom 1. a 2. stupňa na hodinách prírodovedy a biológie približovali význam vody pre
všetko živé okolo nás. Dňu vody bol tiež venovaný týždeň v ŠKD. Žiaci pod vedením
vychovávateliek v projekte KVAPKO A KVAPKA riešili problémové situácie zamerané
na potrebu a dôležitosť vody pre život.
• Deň Zeme – / 22.04.2018 / - Učitelia THD a TSV sa na hodinách postarali so žiakmi
o vyčistenie a skrášlenie areálu školy, hrabali lístie a zbierali polámané konáre stromov. Žiaci na
I. stupni so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami z ŠKD vytvorili z odpadového materiálu
zaujímavé dekoračné predmety, čím dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí
skončiť v kontajneri.
•

Zber papiera sa uskutočnil v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Spišská Nová Ves s.r.o.
- v jarnom zbere /máj 2018/ sme vyzbierali 2 260 kg papiera.

•

Žiaci ŠDK sa pod vedením svojich vychovávateliek v jesenných mesiacoch venovali ZDRAVEJ
VÝŽIVE.

•

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.

•
•

•
•

Zber žiariviek, ekobateriek a plastových vrchnáčikov – dlhodobá činnosť žiakov.
V ŠKD sa realizovali zaujímavé aktivity: tekvicová paráda, lesní škriatkovia, prikrmovanie
vtákov v zime, prírodovedný kvíz, počúvanie spevu vtákov, dravé vtáky a ich ochrana,
ako zimujú zvieratká, poznávanie stromov podľa listov, malý separátor, zber a lisovanie listov,
zber prírodnín, keď pôjdeš horou, výtvarné práce zamerané na prírodu, deň chleba, deň mlieka,
návšteva HaZZ v Levoči.
Arborétum v školskom parku – poznávame dreviny v škole: bolo vytvorené pri príležitosti
60. výročia založenia školy a žiaci ho využívajú celoročne.
SABI – súťaž pre školy v zbere viečok a tetrapakov z výrobkov SABI
V zbere hliníkových viečok z výrobkov SABI sme vyzbierali 46 kg a 794 g (v prepočte
na jedného žiaka 129,62 g) – umiestnili sme sa na 1. mieste v kategórii A4.
V zbere tetrapakov z mlieka SABI sme vyzbierali 388 kg (v prepočte na jedného žiaka 902,33 g)
– umiestnili sme sa na 3. mieste v kategórii B4.
Najlepšími zberačkami tetrapakov z čerstvého mlieka SABI sa stali Klaudia Kušnírová a Timea
Chlebová - prevzali si krásne ceny od spoločnosti SABI – tablety. Škola získala 2 poukážky na
nákup kancelárskeho tovaru vo veľkosklade APL Prešov v hodnote 500 €, tričká a peňaženky.
Okrem týchto cien 100 žiakov získalo vstupenku na koncert Integrácie 2018 a elektrickú
kolobežku pre školu.
16/45

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

Koordinátor prevencie
V školskom roku vychádzali aktivity koordinátora z Národného programu boja proti drogám,
do ktorého boli premietnuté témy z Národnej protidrogovej stratégie, Národného programu
duševného zdravia, Stratégie prevencie kriminality, Národného programu prevencie HIV / AIDS „Červená stužka“.
 V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade formou
propagačných materiálov na nástenkách boli žiaci informovaní o dňoch venovaných zdraviu,
hrozbách užívania návykových látok, či o pripravovaných akciách z oblasti prevencie.
 Naďalej sme spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Levoči.
 Tento rok sme sa zamerali hlavne na zlepšenie klímy a komunikácie v triedach a na škole.
Uskutočnili sa tieto aktivity na tieto témy: Deň úsmevu, Kyberšikana, Kto sa môže stať mojím
kamarátom, Ako sa správne učiť, Prečo som na svete rád, Partia a samota.
 Na prevenciu závislostí boli zamerané tieto aktivity: Tabak – tichý nepriateľ zdravia, Drogová
závislosť, Poruchy príjmu potravy, Svetový deň boja proti drogám a iné.
Počas celého roka sa uskutočnilo aj množstvo sociálno-patologických výcvikov zameraných
na nápravu narušených vzťahov v triede, minimalizovanie multikultúrnej intolerancie, inklúzie
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či marginalizovanej komunity.

September:
• V prvý deň školského roka boli žiaci oboznámení s Vnútorným poriadkom školy.
• Každý z vyučujúcich vhodne zaradil do svojich TPU plánov prvky protidrogovej prevencie.
• V rámci účelových cvičení septembra 2017 a jún 2018 vyučujúci venovali pozornosť primárnej
prevencii vo všetkých triedach.
Žiaci mali v tomto roku možnosť pracovať v rôznych záujmových útvaroch našej školy a tak
zmysluplne tráviť voľný čas. Vedúci záujmových útvarov žiakov viedli k spolupráci,
k tolerancii, sebahodnoteniu, sebavyjadrovaniu a k budovaniu zdravého sebavedomia.
•

Október: „mesiac úcty k starším“
• Rodičia boli oboznámení na celoškolskom rodičovskom združení s vnútorným poriadkom školy
a s dôsledkami jeho nedodržiavania. Taktiež boli opätovne oboznámení s možnosťou
konzultovania prípadných problémov nielen s pracovníkmi školy, ale aj so psychológom
z CPPPaP v Levoči vzhľadom na objavovanie sa stále nových foriem šikanovania, akou je
napríklad aj kyberšikana.
• Týždeň zdravej výživy 10. až 14. október 2017.
• 10. október – Svetový deň výživy – realizované triednické hodiny.
• Realizované triednické hodiny na témy Úcta k starším, Úcta k sebe.
• 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.
• Žiaci všetkých tried boli oboznámení na triednických hodinách so zákonom o ochrane
nefajčiarov v priestoroch škôl a školských zariadení.
• V tomto mesiaci bola realizovaná beseda so psychológom pre žiakov 9. ročníka pri príležitosti
Svetového dňa duševného zdravia.
• Triednické hodiny venované významným dňom: 11. november – Deň boja proti fašizmu
a antisemitizmu, 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu, 18. november – Deň
tolerancie.
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December: „mesiac šťastia a lásky“
• Triednické hodiny a informovanosť koordinátorom boli zamerané na: 1. december – Svetový
deň boja proti AIDS, 3. december – Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím,
10. december – Deň ľudských práv, 18. december – Medzinárodný deň migrantov,
20. december – Deň ľudskej solidarity.
• 5.12. - Deň čaju: počas celého dňa mali žiaci k dispozícii chutný bylinkový čaj pripravený
našimi kuchárkami.
• Uskutočnila sa beseda pre žiakov 6. ročníka na tému PARTIA ALEBO SAMOTA pod vedením
psychológa z CPPPaP v Levoči.
• Každá trieda pripravila vianočnú výzdobu a spríjemnila si predvianočné chvíle spoločným
posedením alebo sviatočnou triednickou hodinou, v mnohých triedach sa stalo už tradíciou
odovzdávanie malých darčekov náhodne vylosovanému spolužiakovi.
Január: „ mesiac kreativity“
•
•
•

Medzitriedna súťaž v basketbale – relaxácia odbúrava stres.
Karneval pre žiakov 1. stupňa, diskotéka pre žiakov 2. stupňa.
Triedni učitelia venovali pozornosť príprave podkladov výchovno-vzdelávacích výsledkov
žiakov pre hodnotenie prvého polroku.

Február: „mesiac zábavy, pôstu aj vyznania lásky“
• Vyučovacie hodiny biológie, etickej, občianskej a náboženskej výchovy venované téme:
Alkohol bežne prístupná a všadeprítomná droga.
• /04.02. až 09.02.2018/ - lyžiarsky výcvik pre 51 žiakov druhého stupňa ( 7.až 9. ročník ).
• Realizovalo sa monitorovanie vzťahov medzi žiakmi v triedach v rámci triednických hodín
a diskusia o negatívnych javoch v spoločnosti a vplyvov médií na mladého človeka – kritické
hodnotenie.
• Medzinárodný deň materinskej reči – na hodinách SJL využitím metód tvorivého písania vznikli
zaujímavé príspevky do školského časopisu.
Marec: „mesiac knihy a internetu“
• Triednické hodiny boli venované Svetovému dňu vody – 23. marec, problematike drogovej
závislosti, poruchám prijímania potravy u mladých dievčat - tieto témy boli preberané opätovne
na hodinách biológie a občianskej výchovy.
• Na hodinách SJL sa žiaci pokúsili o literárne spracovanie problematiky závislostí na tému
ČO JE TO ŽIVOT?
• Deň učiteľov – žiaci na hodinách SJL sa stali spisovateľmi a písali krásne ódy.
• Vyučujúci informatickej výchovy upozornili a poučili žiakov o nástrahách internetu.
Apríl: „mesiac lesov“
• /06.04.2018/ – Deň učiteľov – slávnostná akadémia v kine Slovan.
• Deň narcisov – triednické hodiny - oboznámenie žiakov so vznikom, úlohami a plánmi tejto
organizácie. Finančná zbierka organizovaná Ligou proti rakovine – zapojili sa žiaci aj učitelia.
• /21.04.2018/ – Deň Zeme – triedni učitelia a ŠKD zorganizovali v popoludňajších hodinách
aktivity zamerané na úpravu okolia školy, zber odpadkov v areáli školy.
Máj: „mesiac lásky“
• Program ku Dňu matiek – pripravili žiaci 1. stupňa spolu s triednymi učiteľmi
a vychovávateľkami ŠKD.
• Beseda s poľovníkom pre žiakov 1. stupňa na tému POĽOVNÍCTVO A OCHRANA PRÍRODY
• Pri príležitosti akcie Spišský Jeruzalem sa žiaci 10. mája 2018 zúčastnili divadelného
predstavenia.
• Triednické hodiny zamerané aj na problematiku rasizmu a medzinárodnej neznášanlivosti.
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Jún: „mesiac poľovníctva a ochrany prírody“
•
•
•
•

Hodiny triedneho učiteľa venované ochrane životného prostredia, Rastlinné drogy – liečivá
a jedy, na hodinách telesnej výchovy sa zdôrazňoval význam športu – Zober loptu, nie drogy.
21.jún – Svetový deň proti drogám – triednické hodiny pre 5. až 9. ročník.
/21.06. a 22.06.2018/ sa uskutočnilo účelové cvičenie pre druhý stupeň.
Deň triedneho učiteľa /27.06. a 28.06.2018/ zameraný na upevnenie triednych aj medzitriednych
vzťahov – rôzne aktivity, vychádzky, výlety v areáli školy aj mimo neho.

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 pomáhajú žiakom rozvíjať ich zodpovednosť, uvedomelosť a snažia
sa pomôcť žiakom odolávať negatívnym vplyvom doby 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 výchovno-vzdelávacích 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.
 25. septembra 2017 sa žiaci našej školy aktívne podieľali na zbierke, ktorú vyhlásila Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí so zrakovým postihnutím pod
názvom Biela pastelka. Vyzbieralo sa 142 €. Jej výnos bude slúžiť na dofinancovanie
aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
 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).
 V októbri žiaci ŠKD pripravili program „Babka, dedko poď sa hrať!“ v rámci mesiaca úcty
k starším. Starí rodičia s radosťou využili možnosť prísť medzi svoje vnúčatá a vidieť,
čo si pre nich pripravili.
 V rámci projektu „Čas premien“ sa 10. januára 2018 uskutočnila beseda pod vedením
lektorky Ing. Zuzany Šutej pre žiačky 7. ročníka, kde sa mohli veku primeranou formou
dozvedieť potrebné informácie o prejavoch dospievania a prevziať si reklamné balíčky
a brožúrky.
 V októbri 2017 vyučujúce 1. až 4. ročníka pripravili čitateľské popoludnie pod názvom
„Čítame starým rodičom“, ktoré prispelo k utužovaniu rodinných vzťahov a k budovaniu
vzťahu žiakov ku knihám.
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 „Pôstna krabička pre Afriku 2018“ – žiaci sa zapojili do zbierky Slovenskej katolíckej
charity. Vyzbierala sa suma 51,15 € - bude slúžiť na pomoc chudobným rodinám a deťom
v subsaharskej Afrike.
 28.04.2018 pod vedením triednych učiteliek vystúpili žiaci 4.A a 4.B triedy v kultúrnom
programe na akcii Majáles, ktorú organizovalo mesto Spišské Podhradie.
 Pri príležitosti osláv Dňa matiek pripravili 13.05.2018 žiaci našej školy pod vedením
učiteliek a vychovávateliek ŠKD kultúrny program pre mamičky, s ktorým vystúpili
na priestranstve pred Mestským úradom v Spišskom Podhradí.
 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.
 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).
 Škola sa zapojila aj národného projektu VÚDPaP – „Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Týmto
spôsobom škola získala odbornú literatúru, metodické materiály, ako aj CD nosiče
s obsahom určeným pre žiakov, ktorí sa rozhodujú pre voľbu povolania. Výchovná
poradkyňa absolvovala výcvik a certifikát pre testovanie záujmov a schopností žiakov.
Týmto spôsobom sa významne rozšírili možnosti a kvalita poradenského systému na škole.
Na plnení úloh koordinárorov ENV, PDP, VMR spolupracovali: výchovný poradca školy,
triedni učitelia, vychovávateľky ŠKD. Na protidrogovej prevencii sa tiež aktívne podieľali
aj vedúci záujmových útvarov.
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 škodlivosti fajčenia, alkoholu, drogových závislostí, na témy vzájomných
vzťahov (tolerancia, znášanlivosť, šikanovanie). Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu bola aj starostlivosť o zdravie a prevencia chorôb.
 Zo strany školy sa veľká pozornosť venovala aj žiakom zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Škola im umožnila navštevovať záujmové útvary podľa vlastného výberu.
 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.
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 Klíma v škole a správanie žiakov sa monitorovalo a pravidelne vyhodnocovalo. Aj 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.

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


































Cvičenie v prírode /07.09.2017/
Biela pastelka /25.09.2017/
Svetový deň duševného zdravia /10.10.2017/ – triednické hodiny
Návšteva dopravného ihriska /25.10.2017/
Imatrikulácia prvákov – ŠKD /26.10.2017/
Týždeň zdravej výživy /16. až 20.10.2017/
Mesiac úcty k starším /október 2017/ – triednické hodiny
Jesenný metodický deň /27.10.2017/
Vybíjaná – okresné kolo v Levoči: 2. miesto
Návšteva zábavného centra Hozelec – ŠKD /23.11.2017/
Plavecký výcvik /5 dní - 17.05. – 14.06.2018/
Všetkovedko – 2., 3., 4. roč. /30.11.2017/
Mikuláš v triedach /06.12.2017/
Planetárium /08.12.2017/
Vianočná besiedka /12.12.2017/
Pytagoriáda – matematická súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka /13.12.2017/
Šaliansky Maťko – školské kolo – prednes povestí /15.12.2017/
Posedenie pri jedličke /21.12.2017/
Divadelné predstavenie v Prešove – „Tri vlasy deda Vševeda“ /30.01.2018/
Fašiangový karneval /31.01.2018/
Hviezdoslavov Kubín – poézia, próza /16.02.2018/
Matematická súťaž Klokan /09.02.2018/
Olympiáda pre MŠ /21.02.2018/
Deň otvorených dverí /06.03.2018/
Pytagoriáda – okresné kolo /13.03.2018/
Klokan /19.03.2018/
Čitateľské popoludnie /22.03.2018/
Beseda so spisovateľom V. Šefčíkom v knižnici /23.03.2018/
Návštevy Mestskej knižnice – žiaci 1. až 4. ročníka /02., 06., 09. a 30.03.2018/
Zápis žiakov do 1. ročníka /04. a 05.04.2018/
Návšteva HaZZ v Levoči /05.04.2018/
Les ukrytý v knihách – beseda /12.04.2018/
Slávik Slovenska – súťaž v speve ľudovej piesne /18.04.2018/
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Deň ZEME – upratovanie okolia školy /21.04.2018/
Škola v prírode – Stará Lesná /23. - 27.04.2018/
Majáles – kultúrne vystúpenie /30.04.2018/
Olympiáda ŠKD spod Braniska /10.05.2018/
Vystúpenie v mestskom parku ku Dňu matiek /13.05.2018/
Spišský Jeruzalem – divadelné predstavenie /18.05.2018/
Pirátsky deň v ŠKD /13.06.2018/
Školský výlet - Belianska jaskyňa a Kežmarský hrad /20.06.2018/
Výchovný koncert ZUŠ /20.06.2018/
Didaktické hry /22.06.2017/
Rozlúčka so štvrtákmi /27.06.2018/
Opekačka – hry v prírode /22.a 23.06.2018/

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK (SJL – CUJ)
Návšteva Mestskej knižnice v Spišskom Podhradí




Šaliansky Maťko – 1. kategória (školské kolo) /15.12.2017/
- pripravovala: PaedDr. A. Ilečková
- pripravovala: Mgr. Z. Genčúrová
- pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová

Do tohto podujatia sa zapája naša škola už viac rokov. Tento rok nám bola pridelená partnerská
škola ZŠ s MŠ T. G. Masaryka Sedlice v Českej republike. So žiakmi 1. a 2. stupňa vytvorili
vyučujúce na hodinách literatúry záložky, ktoré potom zaslali žiakom pridelenej školy. Rovnako
nám boli doručené záložky vytvorené v Českej republike a rozdali sme ich žiakom. Žiaci
partnerskej školy pre nás vytvorili rôzne suveníry, zaslali nám informačné letáky a informácie
o sebe a svojej škole, z ktorých sme pre žiakov vytvorili nástenku.

Tradície a zvyky na Luciu /13. 12. 2017/
 Mgr. Eliška Kožušková a žiaci VI.B triedy pripravili pre žiakov a pracovníkov našej školy, ale
aj pre vedenie mesta krátky program týkajúci sa zvykoslovia našich predkov na sviatok Lucie.

Hviezdoslavov Kubín – 1. kategória - poézia (školské kolo) /16.02.2018/
- pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová
- pripravovala: Mgr. I. Štieberová
- pripravovala: Mgr. E. Zumriková

Vianočný benefičný koncert Michala Smetanku a zboru Villa Saxorum /22.12.2017/
 Uskutočnil sa v kine Slovan v Spišskom Podhradí. Témou boli zvyky a tradície našich predkov,
zabudnuté vianočné piesne. Pripravil Dr. Michal Smetanka a spevácky zbor našej školy
pod vedením PaedDr. Marty Lackovej. Zúčastnili sa všetci žiaci našej školy.

Hviezdoslavov Kubín – 1. kategória - próza (školské kolo) /16.02.2018/
1. Iľašová Alžbeta (IV.B)
- pripravovala: PaedDr. Z. Dindová
2. Glevická Zoja (II.B)
- pripravovala: PaedDr. A. Ilečková
3. Belinský Jakub (IV.B)
- pripravovala: PaedDr. Z. Dindová

Deň otvorených dverí


Slávik Slovenska – I. kategória /18.04.2018/
1. Glevická Zoja (II.B)
2. Žec Martin (III.A)
3. Eliška Horšuláková (II.B)

/25. 09. 2017/

Mikulášsky program /06.12.2017/
 Mgr. Kamila Komarová pripravila so žiakmi VII.A a IX.B program na oslavy Mikuláša v meste
– išlo o tanečnú scénku žiačok IX.B triedy, karaoke rap pripravili žiaci VII.A, zvyky a tradície
na Mikuláša predniesli opäť žiačky IX.B triedy.

Vyhodnotenie súťaží a olympiád za MZ

1. Jasovský Lukáš (III.A)
2. Kaľavská Monika (IV.A)
3. Pitoňák Patrik (II.A)

/22. 09. 2017/

Knižnicu navštívili žiaci V.A triedy. Oboznámili sa s jej činnosťou, orientáciou v knižnici
a v knižničnom fonde, ako aj so službami, ktoré knižnica ponúka.

Záložka do knihy spája školy

(obraazová príloha)

1. Glevická Zoja (II.B)
2. Olejová Ema (III.B)
3. Jasovský Lukáš (III.A)

šk. rok: 2017/2018

- pripravovala: Mgr. S. Komarová

Na našej škole sa uskutočnil DOD. Vyučujúce SJL pripravili pre návštevníkov krátku
dramatizáciu s bábkami so žiakmi VI.A – Mgr. Lenka Olejová a prezentáciu v školskej knižnici
so žiakmi IX.B – Mgr. Kamila Komarová.

Spišské povesti

- pripravovala: Mgr. Z. Sedlárová



- pripravovala: Mgr. S. Komarová

/ zúčastnili sme sa OK v Levoči /

• Všetkovedko /30.11.2017/ – zúčastnilo sa 13 žiakov školy (získali účastnícky diplom)
• Pytagoriáda - matematická súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka /13.12.2017/
Úspešná riešiteľka: Tardová Ladina (IV.B)
• Klokan (1.– 4. ročník) /20.03.2018/
Úspešná riešiteľka: Natália Tatarková (IV.A)
- pripravovali PaedDr. Z. Dindová a Mgr. I. Štieberová
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/09.03.2018/

Spišské povesti čítali žiaci 5. ročníka v Mestskej knižnici v Spišskom Podhradí. Akciu pomohla
zrealizovať PaedDr. Anna Ilečková.

Kľúče od zlatého mesta


/06. 03. 2018/

/22.03.2018/

V tomto termíne boli zaslané práce do súťaže Kľúče od zlatého mesta, organizátorom ktorej
bolo mesto Zlaté Moravce. Zaslali sme práce žiačok Tímey Kubíkovej a Gabriely Kozlíkovej
zo 6. A triedy. V prácach mali akoukoľvek formou vyjadriť, prečo sa cítia vo svojom bydlisku
dobre v každom ročnom období. Práce sa neumiestnili, no boli uverejnené v školskom časopise
Dráčik.

Milan Rastislav Štefánik /23.03.2018/
 Hodina v mestskej knižnici bola venovaná osobnosti našich dejín, M. R. Štefánikovi. Žiaci
9. ročníka sa zúčastnili prednášky a zároveň besedy, prehĺbili a upevnili si vedomosti v tejto
oblasti, dozvedeli sa nové informácie zo súkromného aj verejného života M. R. Štefánika.
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Jazykové trio /26.04. 2018/
 Podujatie sa realizovalo pod názvom Čítame v cudzích jazykoch (ANJ, NEJ, RUJ).
Išlo o rozprávky Bratov Grimmovcov, H. Ch. Andersena .... Podujatie pripravila Mgr. Lenka
Olejová, žiakov pripravili vyučujúce cudzích jazykov. Išlo o rôzne formy čítania
s porozumením, vzájomného porovnávania výrazov v cudzích jazykoch, identifikáciu rozprávky
podľa dialogizovaného čítania, rolové čítanie a diskusiu, o čom prečítané rozprávky boli
a na základe čoho ich žiaci vedeli identifikovať.
Bábkové predstavenie /27.04.2018/
 Pre žiakov 2. a 4. ročníka pripravila bábkové predstavenie Mgr. Lenka Olejová so žiakmi VI.A.
Náboženský cestovný ruch /17.05.2018/
 Žiaci 8.A triedy sa zúčastnili na prednáške Náboženský cestovný ruch (odborné fórum)
v Kňazskom seminári na Spišskej Kapitule.
Spišský Jeruzalem /18.05.2018/
 Žiaci našej školy sa zúčastnili na podujatí Spišský Jeruzalem – boli pre nich pripravené aktivity
v synagóge, bábkové predstavenie Eduard a jeho zázračná cesta (Bábkové divadlo Košice)
v kine Slovan, prehliadka mesta Spišské Podhradie, návšteva galérie – výstava Očami duše
(Jaroslav Neupauer).
Poľsko-slovenská spolupráca s Glogowom Mlp.
Literárna súťaž – 04.05.2018. V tomto termíne sme zaslali prácu do súťaže družobnej školy
pod názvom: S Primásom tisícročia v tretie tisícročie. Cieľom súťaže bolo napísať úvahu
na tému: Umenie má zomrieť za vlasť, ale najväčšie umenie je žiť dobre pre ňu.
Zapojila sa žiačka Daniela Mačáková z IX.B svojou literárnou prácou, za ktorú získala
čestné uznanie a darčekové predmety.


OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Školské kolo /15.11.2017/
Kategória 1A / 5. - 7. roč. Umiestnenie: 1. miesto – Olej Šimon (VII.B)
Kategória 1B / 8. - 9. roč. Umiestnenie: 1. miesto – Mačáková Daniela (IX.B)
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LITERÁRNA SÚŤAŽ V PREDNESE POVESTÍ - ŠALIANSKY MAŤKO
OKRESNÉ KOLO / 23. 01. 2018/
/ZŠ Štefana Kluberta v Levoči/
1 . miesto – Mária Dorota Ilečková (V.A)

KRAJSKÉ KOLO / 21. 02. 2018/
/ZŠ na Májovom námestí v Prešove/
školu reprezentovala:
Mária Dorota Ilečková (V.A)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018
Školské kolo / 22. 02. 2018, I. kategória 16.02.2018/
II. kategória - poézia
1. miesto – Lucia Némethová (V.A)
2. miesto – Samuel Meľuch (VI.B)
3. miesto – Tímea Kubíková (VI.A)

III. kategória - poézia
1. miesto – Daniela Mačáková (IX.B)
2. miesto – Šimon Olej (VII.B)
3. miesto – Simona Dravecká (VIII.A)

II. kategória - próza
1. miesto – Mária Dorota Ilečková (V.A)
2. miesto – neudelené
3. miesto – neudelené

III. kategória – próza
1. miesto – Matúš Belinský (IX.B)
2. miesto – Vanesa Morongová (VII.A)
3. miesto – Jozef Suchý (VII.A)

OKRESNÉ KOLO / 14. 03. 2018/ – Mestské divadlo Levoča

Žiakov pripravovali: Mgr. G. Čipkalová a Mgr. V. Kovaľová

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY - ANJ /16. 01. 2018 – Levoča/
V kategórii 1A sa Šimon Olej (VII.B) umiestnil na 6. mieste a v kategórii 1B sa Daniela
Mačáková (IX.B) umiestnila na 5. mieste.

Umiestnenie v III. kategórii v prednese poézie:

1. miesto – Daniela Mačáková (IX.B)

Umiestnenie v II. kategórii v prednese prózy:

2. miesto – Mária Dorota Ilečková (V.A)

Umiestnenie v III. kategórii v prednese prózy:

3. miesto – Matúš Belinský (IX.B)

LITERÁRNA SÚŤAŽ V PREDNESE POVESTÍ - ŠALIANSKY MAŤKO
Školské kolo /15. 12. 2017/
II. kategória 4. - 5. roč.
Umiestnenie:
1. miesto – Mária Dorota Ilečková (V.A)
2. miesto – Lucia Némethová (V.A)
3. miesto – Alžbeta Iľašová (IV.B)
III. kategória 6. - 7. roč.
Umiestnenie:
1. miesto – Gabriela Kozlíková (VI.A)
2. miesto – Alexandra Knošková (VI.B)
3. miesto – Jozef Suchý (VII.A), Šimon Olej (VII.B)

KRAJSKÉ KOLO / 02. 05. 2018 - Divadlo Jonáša Záborského v Prešove /

Žiakov pripravovali: Mgr. L. Olejová, Mgr. K. Komarová, PaedDr. A. Ilečková
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Školu reprezentovala: Daniela Mačáková z IX.B – bez umiestnenia
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ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK - (MAT – INF)
Olympiády a súťaže – matematika
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA / 24.01.2018 kat. Z9 a 17.04.2018 kat. Z6, Z7, Z8 /



Barbora Brindzová (VI.A), Viktória Boronová (VI.A) - zúčastnili sa okresného kola MO
v kat. Z6, neboli úspešné
Simona Dravecká (VIII.A) - zúčastnila sa okresného kola MO v kat. Z8, nebola úspešná



Daniela Mačáková a Matúš Belinský z (IX.B) - zúčastnili sa okresného kola MO v kat. Z9,
- neboli úspešní



Šimon Olej (VII.B) - zúčastnil sa okresného kola MO
v kategórii Z7 - 2. miesto

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV
Podľa plánov jednotlivých predmetov sa realizovali projekty, ktoré 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 projektov bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu,
prehlbovať a rozširovať poznanie a integrovať poznatky do uceleného systému poznania.
AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK (BIO, FYZ, CHE, GEG, DEJ, OBN)
SÚŤAŽE V RÁMCI

PREDMETOV

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
PYTAGORIÁDA – školské kolo / 13. a 14.12.2017 /

OKRESNÉ KOLO – kategória C / 08. 02. 2018 – Levoča /
úspešné riešiteľky: – Daniela Mačáková (IX.B)
– Eliška Kočišová (IX.B)

Kategória P5 / zapojených 9 žiakov /
úspešná riešiteľka: Lucia Némethová (V.A)
Kategória P6 / zapojených 15 žiakov /

OKRESNÉ KOLO – kategória E / 11. 04. 2018 – Levoča /

Kategória P7 / zapojených 12 žiakov /

Umiestnenie:
3. miesto – Lukáš Labuda (IX.B)
úspešný riešiteľ – Matúš Belinský (IX.B)

Kategória P8 / zapojených 12 žiakov /

OKRESNÉ KOLO – kategória D / 25. 04. 2018 – Levoča /
úspešná riešiteľka – Tamara Vaceková (VII.B)

PYTAGORIÁDA – okresné kolo / 13. 03. 2018 /
úspešná riešiteľka: Lucia Némethová (V.A) - bez významnejšieho umiestnenia.

BOTANIKIÁDA /23.05.2018/ - Na regionálnom kole (na UPJŠ Košice) školu úspešne reprezentovali:
Mária Dorota Ilečková z V.A triedy a Peter Nemec z V.A triedy.

Súťaže - informatika

Žiakov pripravovala: Ing. D. Baranová

iBOBOR - CELOSLOVENSKÁ INFORMATICKÁ SÚŤAŽ „O POČÍTAČOCH PRI POČÍTAČI“
/ november, december 2017 /



Olej Šimon (VII.B), Hudáková Klaudia (VII.A), Nebusová Patrícia (VI.B) – ocenení
diplomom v kategórii „Benjamín“ (5. až 7. roč.) – zúčastnilo sa 11 žiakov



Cmorej Martin (V.A), Némethová Lucia (V.A), - ocenení diplomom v kategórii „Bobrík“ –
zúčastnilo sa 12 žiakov



Fecko Oliver (IX.A), Belinský Matúš (IX.B), Dravecká Simona VIII.A, Kešeľáková
Viktória IX.B - ocenení diplomom v kategórii „Kadet“ – zúčastnilo sa 10 žiakov

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
OKRESNÉ KOLO / KATEGÓRIA – F /
OKRESNÉ KOLO / KATEGÓRIA – E /
/16. 03. 2018 – Poprad /
/ 16. 03. 2018 – Poprad /
úspešný riešiteľ: Andrej Tejbus (VIII.B)
4. miesto: Daniela Mačáková (IX.B)
Celoslovenská fyzikálna vedomostná súťaž „EXPERT geniality show“ – 30. 11. 2017
Najúspešnejší boli:
Samuel Vysočan (IX.A) – 13. miesto - SR a Lukáš Labuda (IX.B) – 23 miesto - SR
Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov školy.

Žiakov pripravovala: Mgr. K. Belinská

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
SUPER EUROPOČTÁR – december 2017
až január 2018 sa žiaci pod vedením
Mgr. K. Belinskej zapojili do súťaže
s Datakabinetom. Riešili sériu pracovných
listov zameraných na finančnú gramotnosť.

OKRESNÉ KOLO - 23. 03. 2018 (Levoča)
Daniela Mačáková (IX.B) – 3. miesto
Žiačku pripravovali: Ing. D. Baranová, Mgr. J. Ružbacký
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GEOGRAFIA
AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PK výchovných predmetov
(THD, SEE, HUV, TSV, VYV, VUM, NBV, ETV)

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Školské kolo:
Víťazmi školského kola za jednotlivé kategórie sa stali títo žiaci:
- 6. a 7. ročník – Adam Bašista (VIII.A)
- 8. a 9. ročník – Matúš Belinský (IX.B)

HUDOBNÁ VÝCHOVA
kategória F
kategória E

SLÁVIK SLOVENSKA
ŠKOLSKÉ KOLO – /18. 04. 2018/ – zúčastnených 31 žiakov z 1. a 2. stupňa ZŠ

OKRESNÉ KOLO / 06.02.2018 v Levoči /

Speváci súťažili v 3 kategóriách:
I. kategória ( 1. - 3. ročník ) 1. miesto – Zoja Glevická (II.B)
2. miesto – Martin Žec (III.A)
3. miesto – Eliška Horšuláková (II.B)

Kategória E: Matúš Belinský (IX.B) – 1. miesto

II. kategória ( 4. - 6. ročník ) 1. miesto – Filip Novák (IV.B)
2. miesto – Patrícia Labudová (IV.B), Alžbeta Iľašová (IV.B)
3. miesto – Gabriela Kozlíková (VI.A)
III. kategória ( 7. - 9. ročník ) 1. miesto – Terézia Nemcová (VIII.B)
2. miesto – Tamara Vaceková (VII.B)
3. miesto – Viktor Nováček (VII.B), Matúš Labuda (VII.A)
KRAJSKÉ KOLO
Matúš Belinský (IX.B) – úspešný riešiteľ

Víťazi školského kola reprezentovali našu školu na okresnom kole v Levoči, bez umiestnenia.
Žiaka pripravovali: Mgr. J. Kotlárová, Mgr. J. Príloh

Detský spevácky zbor Villa Saxorum
Aj v školskom roku 2017/2018 detský spevácky zbor Villa Saxorum úspešne
reprezentoval školu, mesto Spišské Podhradie a región Spiš aj na týchto akciách:

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
OKRESNÉ KOLO – kategória C / 15. 02. 2018 – Levoča /
1. miesto – Matúš Belinský (IX.B)

 Vernisáž fotografií Petra Župníka v múzeu v Levoči pod názvom „Pohľad. Oltár Majstra
Pavla“. /06.10. 2017 /

2. miesto – Lukáš Labuda (IX.B)

 Akadémia pri príležitosti Dňa úcty k starším v Dúbrave /15.10. 2017 /
 Príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka v Levoči na radnici /05.12. 2017 /
 „Vianočný dar“ – benefičný koncert s multiinštrumentalistom Dr. Michalom Smetankom,
s talentovanou gospelovou speváčkou Dominikou Gurbaľovou. Koncert sa konal
s charitatívnym zámerom pre Kristiána Jančára – chlapca trpiaceho DMO a pridruženými
ochoreniami. Vyzbieralo sa 264,40 €, sumou 250 € prispel Dr. Michal Smetanka,
sumou 100 € prispel primátor mesta Spišské Podhradie MVDr. Michal Kapusta.
700 € pribudlo z projektu nadácie Poštovej banky, ktorý podala PaedDr. Marta Lacková.
Spolu
sa na Delfínoterapiu pre postihnutého Kristiána Jančára vyzbieralo 1 314,40€
/22.12. 2017/
 Koncert pri príležitosti Dňa učiteľov v kine Slovan v Spišskom Podhradí /06.04. 2018 /

KRAJSKÉ KOLO – kategória C / 22. 03. 2018 – Prešov /
úspešný riešiteľ: Matúš Belinský (IX.B)

 Spišský Jeruzalem - koncert v Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule /20.05.2018/

Žiakov pripravovali: Mgr. J. Kotlárová, Mgr. P. Vandraško

28/45

29/45

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

 Branno-športová súťaž mladý záchranár CO /25. 04. 2018/ – 1. miesto v OK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Reprezentovali: Matúš Belinský, Lukáš Labuda, Daniela Mačáková, Eliška Kočišová – všetci z IX.B)

Deň sv. Huberta v Bijacovciach – výtvarná súťaž /09.09.2017/
kategória do 10 rokov: 2. miesto – Lenka Školníkova (IV.A)
3. miesto – Mária Dorota Ilečková (V.A)



kategória do 15 rokov: 1. miesto – Lukáš Labuda (IX.B)
3. miesto – Kristína Juríková (VI.B)

ZŠ reprezentovali: Ema Fábryová, Alexandra Nina Fecková, Viktória Zajacová, Tamara Vaceková

a 6. miesto v KK /máj 2018 - Prešov /
Okrem toho sme sa zúčastnili troch verejných pretekov: Streetbalu Levoča 2018, kde sme
obsadili 3. miesto v kategórii mladšie žiačky, Medzinárodného turnaja Volejbal Levoča a Behu
Levočskou dolinou 2017/18 (22. 9. 2017), kde sme obsadili 2. miesto v súťaži družstiev.

„Môj región, moje sny“ – „My region, my dreams“: medzinárodná výtvarná súťaž máj 2018
Krajské kolá staršie žiačky a žiaci:
KK bedminton /Kežmarok/

1. miesto – Vanesa Morongová (VII.A)
2. miesto – Tamara Vaceková (VII.B)

/18. 10. 2017 /
/26. 10. 2017 /
/19. 12. 2017 /
/22. 01. 2018 /
/22. 05. 2018 /
/18. 05. 2018 /

OK - Streľba zo vzduchovky (družstiev): – 2. a 3. miesto

Kategória mladšie žiačky a mladší žiaci:
OK - vybíjaná
/ Levoča /
OK - futbal
/ Levoča /
OK - Streľba zo vzduchovky: dr. ml. žiačok

7. miesto
1. miesto
5.miesto
2. miesto
1. miesto
4. miesto
2. miesto
2. miesto

/18. 10. 2017 /
/26. 10. 2017 /
/21. 12. 2017 /
/22. 01. 2018 /
/21. 05. 2018 /
/18. 05. 2018 /
/12. 12. 2017 /

Dievčatá
Chlapci
2. miesto /10. 11. 2017 / ---------3. miesto /15. 05. 2018 / 5. miesto
2. miesto, dr. ml. žiakov – 3. miesto /12. 12. 2017 /

Kategória zmiešané družstvo najmladších žiakov a žiačok:
OK - vybíjaná
/ Levoča /
2. miesto /24.04.2018/
OK - futbal
/ Levoča /
4. miesto
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ATLETIKA

CELKOVÉ PORADIE
René Rovder
Richard Ledecký
Juraj Biroščák
Jakub Šmihuľa
Kristián Kočiš
Lukáš Saxun
Oliver Fecko
Matúš Belinský
Marek Sakmár
Patrik Lukáč
Viliam Longauer
Martin Simčák
Martin Lutter
Miroslav Mačák
Lukáš Labuda
Tomáš Kešeľák
Marek Dolák
Samuel Vysočan
Sebastián Balčák
Alex Čučvara
Adrián Gergeľ

STREĽBA ZO
VZDUCHOVKY
FUTBAL

BASKETBAL

4. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
4. miesto
4. miesto
3. miesto
5. miesto

/Levoča /
/ Spišské Podhradie /
/ Spišské Podhradie /
/ Levoča /
/ Spišské Podhradie /
/Levoča /
/ Spišské Podhradie /
/ Levoča /

FLORBAL

OK - cezpoľ. beh
OK - bedminton
OK - stolný tenis
OK - florbal
OK - volejbal
OK - basketbal
OK - futbal
OK - atletika

Chlapci

VOLEJBAL

Výsledky školských športových súťaží v školskom roku 2017/2018
V tomto roku sme sa zúčastnili 22 okresných kôl vyhlasovaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu. V 14 z nich sme získali medailové umiestnenie. V 2 z nich sme stáli
na najvyššom stupni.

BEDMINTON

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Tabuľka starší žiaci
- účasť Okresné kolá
šk. rok 2017/2018

STOLNÝ TENIS

Dňa 09. 05. 2018 nám bol udelený diplom za účasť vo výtvarnej súťaži „Prešovský kraj –
klenotnice európskeho kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu“ organizovanej
informačným centrom Europe Direct Poprad.

Dňa 20.06.2018 Mesto Levoča a Školský úrad v Levoči ocenili našich žiakov ako najlepších
športovcov okresu Levoča v školských športových súťažiach v školskom roku 2017/2018
v kategórii starší žiaci.
CEZPOĽNÝ BEH



Súťaž vyhlásil Európsky výbor regiónov v Bruseli.

Dievčatá

Chlapci
2. miesto /08. 03. 2018/

Mimoriadne ocenenia:

3. miesto – Monika Jurečková (VII.B)

Kategória staršie žiačky a žiaci:

Dievčatá
---------

2.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x – žiak sa zúčastnil danej súťaže
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CELKOVÉ PORADIE
Katarína Lesnická
Viktória Grivalská
Lenka Pivovarničková
Veronika Hockicková
Ema Vilková
Daniela Mačáková
Katarína Jagačová
Terézia Nemcová
Lenka Neviďanská
Vesna Tardová
Sára Horbaľová
Ivana Kubíková
Eliška Kočišová
Viktória Kešeľáková
Ema Fábryová
Jasna Tardová
Viktória Zajacová
Katarína Pipanová
Alexandra Nina Fecková

4.
x
x
x
-
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šk. rok: 2017/2018

2. 2.
x
x
x
x
- x
x
-

4.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

2. 2.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- -

x
-

3.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ATLETIKA

FUTBAL

STREĽBA ZO
VZDUCHOVKY

BASKETBAL

FLORBAL

VOLEJBAL

BEDMINTON

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
STOLNÝ TENIS

CEZPOĽNÝ BEH

Tabuľka staršie žiačky
- účasť Okresné kolá
šk. rok 2017-2018

šk. rok: 2017/2018

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – školské kolo pre žiakov 6. až 9. ročníka /08.02.2018/
b

DEKANÁTNE KOLO (okresné) / 22.03.2018 v Spišských Vlachoch /
2. miesto získalo družstvo v tomto zložení:

5.
x
x
x
x
x
x
x



Klaudia Hudáková – (VII.A)



Eliška Kočišová



Daniela Mačáková – (IX.B)

– (IX.B)

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2. ods. 1 j)
♦

E-Testovanie - škola je zapojená do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Škola (na základe splnených
kritérií) bola zaradená medzi vybraných 540 certifikačných škôl na Slovensku (z toho je 340
stredných škôl a 200 základných škôl). Na základe zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
štátu ZŠ využíva výpočtovú techniku, ktorú poskytol Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania s nainštalovaným programovým vybavením.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ ŽIAKOV REALIZOVANÁ NA ŠKOLE
BIOLÓGIA – v školskom roku 2017/2018 sa realizovali tieto projekty:
•

Fotosyntéza, Poznávame listy, Herbárium, Voda, Les - projektové práce žiakov 5. ročníka –
vyučujúca: Ing. D. Baranová

•

Moje zvieratko, Poznávame semená, Zdravá výživa, Stavba kvetu, Bunka - projektové
práce žiakov 6. ročníka – vyučujúca: Ing. D. Baranová, Mgr. Z. Lesnická (počas dlhodobej PN
Ing. D. Baranovej)

•

Môj stravovací deň, Kostra - projektové práce žiakov 7. roč. – vyučujúca: Ing. D. Baranová

•

Horniny a minerály v mojom živote, História Zeme, Skameneliny – praktické zbierky
nerastov a výroba skameneliny - projektové práce žiakov 8. ročníka – vyučujúca:
Ing. D. Baranová

•

Dedičné choroby, Životné prostredie v mojom meste (obci), Čo s odpadom? - projektové
práce žiakov 9. ročníka – vyučujúca: Ing. D. Baranová, Mgr. Z. Lesnická (počas dlhodobej PN
Ing. D. Baranovej)

•

Minerálne vody Slovenska - projekt pre žiakov 7. ročníka – vyučujúca: PedDr. A. Ilečková,
Ing. D. Baranová
Hasenie požiaru a hasiace prístroje, Ako je možné chrániť životné prostredie - projekt
pre žiakov 7. ročníka – vyučujúca: PaedDr. A. Ilečková, Ing. D. Baranová

x – žiačka sa zúčastnila danej súťaže
(diplomy - športové súťaže viď. obrazová príloha)

Na športové súťaže žiakov pripravovali: Mgr. J. Príloh, Mgr. P. Vandraško, Mgr. J. Bača
V rámci ZÚ-CVČ: Mgr. S. Komarová a Mgr. I. Vandrašková

Poďakovanie za dosiahnuté výsledky patrí nielen žiakom, ale aj pedagógom a rodičom,
ktorí uvedených žiakov pripravovali.

TECHNIKA – SVET PRÁCE
V rámci predmetov „Technika“ a „Svet práce“ sa žiaci našej školy podieľali aj na úprave
školského areálu a okolia školy (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 pod vedením pedagógov skrášlili priestor pred školskou budovou
- založením malej „skalky“, ktorú budú postupne zveľaďovať a rozširovať.
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CHÉMIA – v školskom roku 2017/2018 sa realizovali tieto projekty:

•

•

Periodická tabuľka prvkov - projekt pre žiakov 8. ročníka – vyučujúci: Ing. D. Olejár

•

Organické látky okolo nás - projekt pre žiakov 9. ročníka – vyučujúca: Ing. D. Baranová
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šk. rok: 2017/2018

•
•
•
•

PONORKA, NAVRHNÚŤ ZARIADENIE V KTOROM MOŽNO DAŤ DO POHYBU
TEKUTINU, HUSTOTA V KUCHYNI, AKO ODVÁŽIŤ MALÚ HMOTNOSŤ projekt pre žiakov 6. ročníka – vyučujúca: Mgr. K. Belinská
TERMOSKA A JEJ IZOLAČNÉ VLASTNOSTI - projekt pre 7. ročník – vyučujúci:
Ing. D. Olejár
ZÁVISLOSŤ TEPLOTY OD ČASU - projekt s grafickým meraním pre žiakov 7. ročníka –
vyučujúci: Ing. D. Olejár
VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE – projekt pre žiakov 8. ročníka – vyučujúci:
Ing. D. Olejár
ZOSTROJENIE VLASTNÉHO ELEKTRICKÉHO OBVODU, ASTRONÓMIA projekt pre žiakov 9. ročníka – vyučujúca: Mgr. K. Belinská
GEOGRAFIA – v školskom roku 2017/2018 sa realizovali tieto projekty:

•
•
•
•
•

Objavovanie našej planéty, Pamiatky UNESCO - projekt pre žiakov 5. ročníka –
vyučujúca: PaedDr. A. Ilečková
Afrika - projekt pre žiakov 6. ročníka – vyučujúca: PaedDr. A. Ilečková
Mestá a štáty Európy - projekt pre žiakov 7. ročníka – vyučujúca: Mgr. J. Kotlárová
Štáty a časti Európy - projekt pre žiakov 8. ročníka – vyučujúci: Mgr. J. Príloh
Regióny Slovenska - projekt pre žiakov 9. ročníka – vyučujúca: Mgr. J. Kotlárová
OBČIANSKA NÁUKA – v školskom roku 2017/2018 sa realizovali tieto projekty:

•
•

šk. rok: 2017/2018

Družobný pobyt v meste Vrbové /15. – 17. 06. 2018/

FYZIKA – v školskom roku 2017/2018 sa realizovali tieto projekty:
•

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

Obec, mesto, v ktorom žijem (Tvorba bulletinu) - projekt pre žiakov 5. roč. – vyučujúca:
Mgr. E. Kožušková
Moja rodina (rodostrom) - projekt pre žiakov 6. roč. – vyučujúca: Mgr. E. Kožušková

CELOŠKOLSKÉ EXKURZIE ŽIAKOV 2. stupňa - „ZA POZNANÍM“
Nočné pozorovanie oblohy – november 2017
Vybraní žiaci 2. stupňa sa v areáli SAV v Starej Lesnej cez rôzne druhy ďalekohľadov
pod dozorom odborníkov zapozerali na nočnú oblohu. Dozvedeli sa zaujímavé informácie
o vzniku, živote a zániku hviezd. Akcia sa konala pri príležitosti Týždňa vedy a techniky.
Pripravila ju Mgr. K. Belinská.
Podhradská kvapka krvi – 27. 04. 2018
Žiaci 7. ročníka sa v rámci predmetu biológia zúčastnili prehliadky darcovského odberu
krvi. Podujatie sa konalo na MsÚ Spišské Podhradie a splnilo svoj účel. Žiaci si uvedomili
dôležitosť šľachetného darcovstva krvi. Akciu pripravila Mgr. Z. Lesnická.
Dukla, Svidník, Ladomírová – 19. 05. 2018
V rámci celoslovenskej akcie Noc múzeí 50 žiakov druhého stupňa navštívili miesta
zasiahnuté 2. svetovou vojnou. Mali možnosť držať v ruke súčasné zbrane, ako aj tie s ktorými
bojovali vojaci v svetových vojnách. Taktiež si vyskúšali, ako sa cítil vojak v zákopoch
a bunkroch. Videli ukážky malých bojov z blízka, prácu psovodov a hasičov. Exkurziu
pripravila Mgr. K. Belinská.
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Vybraní žiaci 7. až 9. ročníka sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do družobnej školy
vo Vrbovom. Počas výletu si prezreli banské múzeum v Banskej Štiavnici, Mohylu
M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách,
kúpeľný areál v Piešťanoch a vypočuli si prednášku o Móricovi Beňovskom vo Vrbovom.
Poznávací zájazd pripravil Mgr. P. Vandraško

ZÚ - Mladí holubári
(školský holubník)
V areáli ZŠ Školská 3
sú postavené aj dva
školské holubníky.
Dlhé roky aktívnu
a úspešnú činnosť
vykazuje funkčný
krúžok (ZÚ) mladých
chovateľov
poštových holubov.

Popri množstve úspechov našich žiakov na okresnej či regionálnej úrovni sa môžeme pochváliť
aj medzinárodným úspechom v rámci Majstrovstiev sveta poštových holubov, ktoré sa uskutočnili
v Portugalsku. Získali sme 10. miesto vo finálovom preteku v konkurencii vyše 300 holubov z 16 krajín
v kategórii „Mladých chovateľov“ (v celkovom poradí bez vekového ohraničenia to bolo 78. miesto
v konkurencii takmer 1500 holubov). z 24Skutočnosť,
krajín.
že to bolo 1.miesto v rámci Slovenska a Čiech
ešte viac zvýrazňuje hodnotu dosiahnutého úspechu.
ZÚ - Mladí holubári v šk. roku viedol (žiakom a holubom sa intenzívne venoval) Mgr. M. Blahovský

Spišský Jeruzalem – Spišská Kapitula /18.05.2018/
Žiaci druhého stupňa sa pod vedením triednych učiteľov zúčastnili kultúrno-duchovného
festivalu tradičnej akcie Mestského kultúrneho strediska v Spišskom Podhradí. Najskôr
si v kine pozreli bábkové divadlo, potom si prezreli historické pamiatky mesta a v Synagóge
si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti v rôznych aktivitách.

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
V hodnotenom školskom roku zo strany Štátnej školskej inšpekcie bola na škole vykonaná
tematická inšpekcia zameraní na stav zabezpečenia, priebeh a realizáciu celoslovenského
testovania žiakov 5. ročníka ZŠ. Inšpekcia bola vykonaná dňa 22.11.2017 – Školským inšpekčným
centrom Prešov. Zistenia: Riaditeľ školy, školská koordinátorka a školskí administrátori
postupovali pri príprave testovania podľa pokynov NUCEM, Testové zásielky boli uložené
v zabezpečenom priestore u riaditeľa školy. Závery: „Školská koordinátorka a školskí administrátori
zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok
a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov
5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty“.
 Na škole počas školského roka 2017/2018 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.
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ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

Čerpanie rozpočtu školský rok 2017/2018

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2. ods. 1 l)
ZŠ

V sledovanom školskom roku sa vyučovalo v priestoroch, ktoré má škola k dispozícii na
Školskej ulici č. 3. Celkový počet učební používaných školou bol 25 (4 odborné učebne,
3 učebne výpočtovej techniky, 1 odborná učebňa pre fyziku, chémiu a prírodopis), z toho podľa
typizačnej smernice nevyhovujúce (hlučné) 1. Škola má k dispozícii dve telocvične a športový
areál pozostávajúci z tartanovej atletickej dráhy, dvoch ihrísk s umelým trávnikom, asfaltového
ihriska a futbalového miniihriska s umelým trávnikom.

Vzhľadom na skutočnosť, 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 2017 (v jednotlivých
členeniach) je súčasťou výkazu k správe o hospodárení za rok 2017, ktorý tvorí prílohu tohto
dokumentu.

položka

Financovanie upravujú legislatívne predpisy:

•

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov,

181 654 €

321 547 €

503 201 €

61 061 €

23 227 €

53 920 €

77 147 €

630-zdroj 41

3 946 €

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu
obcí a VÚC,
Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov - kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu
obcí a VÚC,
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania
finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12)
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0€

3 946 €

1 926 €

1 926 €

145 €

1€

0€

1€

cestovné 111

11 850 €

7 244 €

4 606 €

6 789 €

11 395 €

cestovné 41

424 €

424 €

0€

757 €

757 €
2 325 €
0€
847 €
22 766 €
1 360 €

Odchodné
vzdel. poukazy
UP HM ŽM
610, 620 orig.

0€
0€
946 €
16 800 €

531 €
12 497 €

415 €
4 303 €

2 325 €
0€
432 €
18 463 €

RZZP

2 663 €

1 303 €

1 360 €

0€

4 333 €

1 425 €

2 908 €

2 637 €

5 545 €

674 402 €

451 982 €

222 420 €

408 796 €

631 216 €

za rok 2017 1.1. - 31.8.2017 1.9. - 31.12.2017 1.1. - 31.8.2018 za 2017/2018
ŠKD
27 697 €
16 572 €
28 739 €
podielové dane
44 269 €
45 311 €
1 384 €
1 032 €
1 558 €
vlastné pr.
2 416 €
2 590 €
0€
716 €
0€
vzdel. poukazy
716 €
716 €
0€
438 €
0€
RZZP
438 €
438 €
MF (111)

CVČ
položka

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov.

3 946 €

0€
146 €

ŠKD spolu:
podiel. dane
vlastné
vzdel. poukazy
700

Spolu CVČ:

ŠJ
položka

•

367 352 €

84 288 €

asistent uč.

2) Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:
• školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí ...

•

549 006 €

ZŠ spolu:

1) Z rozpočtovej kapitoly ministerstva:
• školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce (ZŠ) ...

•

610, 620

účelové UP

Financovanie regionálneho školstva - zo štátneho rozpočtu:

za rok 2017 1.1. - 31.8.2017 1.9. - 31.12.2017 1.1. - 31.8.2018 za 2017/2018

630 - zdroj 111
RP
položka

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

•

šk. rok: 2017/2018

podiel. dane
vlastné
RZZP

47 839 €

29 081 €

18 758 €

30 297 €

49 055 €

za rok 2017 1.1. - 31.8.2017 1.9. - 31.12.2017 1.1. - 31.8.2018 za 2017/2018
10 553 €
6 847 €
10 728 €
17 400 €
17 575 €
2 622 €
1 162 €
2 274 €
3 784 €
3 436 €
3 638 €
2 903 €
3 842 €
6 541 €
6 745 €

27 725 €

16 813 €

10 912 €

16 844 €

27 756 €

za rok 2017 1.1. - 31.8.2017 1.9. - 31.12.2017 1.1. - 31.8.2018 za 2017/2018
71 072,00 €
20 720,00 €

45 132 €
14 182 €

25 940 €
6 538 €

43 331 €
8 846 €

352 €

352,00 €

69 271 €
15 384 €
352 €

47 763,00 €
5 999,00 €

47 763 €

28 537 €

5 999 €

0€

0€

76 300 €
0€

Spolu ŠJ:

145 906 €

65 313 €

80 593 €

80 714 €

161 307 €

ZŠ, ŠKD, CVČ
a ŠJ spolu:

895 872 €

563 189 €

332 683 €

536 651 €

869 334 €

Potraviny
700
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n)

šk. rok: 2017/2018

cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2. ods. 1 n)

Tematické úlohy školy

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

Prehľad o zakúpených UP a materiálového vybavenia od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
/vybrané položky/
Mesiac/rok

A. Dlhodobého charakteru:
 zabezpečiť aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu - plnené priebežne (dlhodobo)
 materiálne zabezpečenie ZŠ učebnými pomôckami - plnené priebežne

Účel

09/2017

Nákup učebníc – ANJ

10/2017

Školské multilicencie na vybrané vyučovacie predmety

11/2017

Nábytok - stoly do IKT učební v podkroví

12/2017

Edukačný balík - „Premium“ pre vyuč. vybr. predmetov
UP (TSV) - futbalové a volejbalové lopty
Vybaveniu kabinetu fyziky - UP /prístroje - senzory .../
Ročný prístup do databázy testov – „program ALF“
UP na chémiu a hudobnú výchovu
Nákup OPP
Tlač školských časopisov - „Dráčik a Zvonček“

Členeni
e
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ



materiálne zabezpečenie ŠKD učebnými pomôckami - plnené priebežne



materiálne zabezpečenie CVČ učebnými pomôckami - plnené priebežne




materiálne zabezpečenie školskej kuchyne a jedálne novými pracovnými pomôckami
(jedálenský servis, stoly a stoličky, nábytok ...) - splnené
maľovanie vnútorných priestorov školy - plnené priebežne podľa potreby



zriadenie školskej kuchynky pre krúžky – ZÚ (vybavenie, nábytok ....) - splnené

06/2018



„Stavebné úpravy (šatne) - zabezpečiť opravu priestorov suterénu a šatní ZŠ“ (opatrenia
na odstránenie priesaku spodnej vody do šatní, postupná modernizácia priestorov šatní –
nová podlaha - dlažba, výmena skriniek a lavičiek v žiackych šatniach) – splnené čiastočne
( pokračovať sa bude v školskom roku 2018/2019 – podľa finančných možností školy )
Odstránenie havarijného stavu strechy na budove ZŠ – Školská 3 v Spišskom Podhradí
a následná úprava - dobudovanie podkrovných priestorov (južné krídlo) - splnené
čiastočne (v školskom roku 2017/2018 sa v prácach nepokračovalo – neboli na tento účel
škole / mestu z ministerstva školstva pridelené - poukázané finančné prostriedky)
úprava - dobudovanie podkrovných priestorov - „Vstavba podkrovia - stavebné úpravy severovýchodné krídlo v budove ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie“ (vybudovanie 2
počítačových učební) - k 31. 12. 2017 zrealizované práce v celom rozsahu (2/3 z celkového
objemu prác bolo už zrealizovaných k 31. 8. 2017) - splnené
Interiérové vybavenie nových IKT učební v podkroví (stoly, stoličky) - k 31. 8. 2018
zakúpené pracovné stoly do oboch IKT učební (výroba na mieru), k uvedenému termínu
zakúpene stoličky pre učebňu IKT-1 (18 ks) - splnené čiastočne
Vybavenie nových IKT učební v podkroví PC technikou (LCD monitory, PC, server ...)
- k 31. 8. 2018 zakúpené LCD monitory – 19 ks, server - 1ks a 18 klientských PC staníc
pre učebňu IKT-1 (použitá technológia tenkých ZERO - klientov) k uvedenému termínu
učebňa IKT-1 je plne funkčná (pripravená na využitie v edukačnom procese), dovybavenie
učebne IKT-2 a jej uvedenie do užívania je plánované v školskom roku 2018/2019 - úloha
vykonané práce: (viď. foto)
splnené čiastočne

06/2018

Interiérové vybavenie IKT učebne /podkrovie/ - stoličky (18 ks)

06/2018

Vybavenie IKT učebne /podkrovie/ - LCD monitory (19 ks)

07/2018

Učebnice a pracovné zošity - matematika pre 8.roč.

08/2018

Vybavenie IKT učebne /podkrovie/ PC technikou - (18 + 1 ser.)

12/2017

UP pre činnosť v ŠKD /stavebnice, kolobežky, hry .../

ŠKD

12/2017
10/2017

Lyže - set

CVČ

OPP- ochranné a prac. prostriedky

ŠJ

11/2017

Nákup automatickej práčky

ŠJ

12/2017

Nástenný odsávač pár

ŠJ

06/2018

Interiérové vybavenie administratívnej miestnosti ŠJ

ŠJ









12/2017
12/2017
05/2018
06/2018
06/2018

470,00
520,00
2 030,00

399,00
300,00
380,00
199,00
492,00
377,00
422,00
712,80
1 045,00
441,00
8 172,00
405,00
350,00
454,00
260,00
999,00
815,00

16 364,80

Spolu

ZŠ na Školskej ul.č. 3 v Spišskom Podhradí

Spolu

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

Spolu

CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

350,00

Spolu

ŠJ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

2 528,00

405,00

19 648 €

Celkom

Prehľad o kapitálových výdajoch od 1.9.2017 do 31.8.2018
Mesiac/rok

Účel

Členenie

Suma v „€“
0,00

Spolu

ZŠ na Školskej ul.č. 3 v Spišskom Podhradí

0,00

Spolu

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

0,00

Spolu

CVČ pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

0,00

Spolu

ŠJ

0,00

pri ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

Celkom

38/45
38/45

Suma v „€“

0,00
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šk. rok: 2017/2018

Údržba budov a priestorov od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 / vybrané položky/
Mesiac/rok

Účel

Členenie

Suma v„€“

09/2017

Výmena poškodených tesnených častí vykurovacieho
systému a doplnenie radiátorov v učebni v podkroví školy

ZŠ

1 380,00

09/2017

Elektromontážne práce v učebni IKT - podkrovie /dohoda/

ZŠ

383,00

09/2017

Kontrola a tlaková skúška hydrantov a hasiacich prístrojov

ZŠ

301,00

09/2017

Odborná prehliadka – revízia tlakových nádob

ZŠ

150,00

10/2017

Odborná prehliadka – revízia RSP a plynovej kotolne

ZŠ

353,74

07/2018

Servis PC (počítačové učebne)

ZŠ

190,00

07/2018

Kontrola bezpečnosti používaných zariadení pre TSV

ZŠ

370,00

08/2018

Poistenie stavieb

ZŠ

582,00

09/2017

Oprava umývačky riadu

ŠJ

250,00

05/2018

Oprava ohrievacieho pultu pre výdaj stravy

ŠJ

263,00

05/2018

Výmena podlahovej krytiny v administratívnej miestnosti ŠJ

ŠJ

300,00

Spolu

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

3 709,74

Spolu

ŠKD na Školskej 3 v Spišskom Podhradí

0,00

Spolu

ŠJ na Školskej č. 3 v Spišskom Podhradí

813,00

Ce lko m ( EU R )

4 523 €
-

vykonaané práce: (obrazová príloha)

B. Krátkodobé úlohy – terminované ( podrobne uvedené v bode „i“ )


zapájať žiakov do literárnych, matematických súťaží a olympiád - splnené
Zodpovední: vyuč. SJL / MAT a príslušná PK
Termín: podľa propozícií



zapájať žiakov do športových súťaží: - splnené
Zodpovední: vyuč. TSV a príslušná PK



Termín : podľa propozícií

zapájať žiakov do výtvarných súťaží: - splnené
Zodpovední: vyuč. VYV a príslušná PK



Termín : podľa propozícií

zapájať žiakov do ďalších súťaží na základe aktuálnej ponuky
Zodpovední: vedenie školy, MO (MZ a PK)





- splnené

Termín : priebežne počas celého šk. roka

zapájať žiakov do výzdoby školy - vo vstupných priestoroch, na chodbách, v triedach
a odborných učebniach - splnené
Zodpovední: TU, vyučujúci
Termín : priebežne počas celého šk. roka
metodicky usmerňovať a koordinovať prácu nových - začínajúcich pedagogických
a odborných zamestnancov - splnené
Zodpovední: vedenie školy

Termín : priebežne počas celého školského 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 + testovania T5 a T9
 dobré výsledky – rozmiestnenie končiacich žiakov na gymnáziách, SOŠ, SOU
 teší nás, že sa nám opakovane podarilo zapojiť do pravidelnej mimoškolskej činnosti
formou ZÚ veľký počet žiakov (počet zapojených žiakov 264)
pozri uvedené v bode (2 b) tejto správy - „ďalšie informácie“
Nedostatky
 (ne)dochádzka žiakov do školy (počet vymeškaných hodín v prepočítaní na 1 žiaka)

Opatrenia:
 zanedbávanie školskej dochádzky: škola v tejto oblasti spolupracuje s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v Poprade a s Mestským úradom v Spišskom Podhradí.
Potrebné je však aj naďalej pracovať na zlepšení komunikácie učiteľ - žiak - rodič
/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 (§ 2. ods. 1 p)
 pozri - uvedené v bode d) tejto správy

(2) ďalšie informácie o:
a) psycho-hygienických podmienkach výchovy a vzdelávania (§ 2. ods. 2 a)
Sociálna prevencia
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 CPPPaP
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). 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 – záujmové útvary a pod.
 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 z ich strany bol o ZÚ „Práca s PC a internetom“, „Varenie“
a „športové záujmové útvary“.
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šk. rok: 2017/2018

 Šikanovanie: V škole prostredníctvom triednych učiteľov (problematike šikanovania
sa preventívne venovali počas triednických hodín), v spolupráci s výchovnou poradkyňou
a koordinátorkou prevencie (formou dotazníkov o šikanovaní a pohovormi so žiakmi)
pravidelne realizujeme prieskum zameraný na odhalenie potenciálneho šikanovania.
Výsledky sú štatisticky spracovávané, následne na to nadväzujú besedy so psychológom
z CPPPaP v Levoči, besedy s príslušníkmi PZ. Predpokladáme, že aj zásluhou uvedených
preventívnych aktivít (realizovaných priebežne počas celého školského roku 2017/2018)
neboli evidované vážnejšie priestupky proti Vnútornému poriadku školy v tejto oblasti
Od februára 2010 bol v škole do prevádzky uvedený kamerový systém, ktorý tvorí súčasť
systému prevencie proti antisociálnemu správaniu žiakov a kriminalite).
 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 najmä s CPPPaP v Levoči a s príslušníkmi PZ v Sp. Podhradí.
Spolupráca je zameraná hlavne na preventívne aktivity - organizujeme besedy, prednášky.
Škola vytvára široký priestor pre voľnočasové koordinované aktivity žiakov (ponúka širokú
škálu záujmových útvarov, rôzne projekty, snažíme sa rozvíjať a udržiavať aktívne družobné
vzťahy so školami na Slovensku a v zahraničí – Poľsko, Česká republika).
 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 projektové a výtvarné 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 tr. hodinách s publikáciou Kašparová, Houska, Uhereková
„Ako poznám sám seba“.
 Záujmové aktivity jednorazové: 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 najmä návštevy filmových
a divadelných predstavení, vianočné besiedky, školské výlety, exkurzie a mnohé aktivity CVČ,
ktoré umožňujú žiakom aktívne a zmysluplne využiť voľný čas.
Situačná prevencia
Primárna
Škola má stálu službu na vrátnici školy, programovateľne - automaticky uzatvárané dvere.
Vstup cudzích osôb do budovy školy je týmto obmedzený na minimum.

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

b) informácie o voľnočasových aktivitách pre žiakov školy (§ 2. ods. 2 b)

Vyhodnotenie záujmového vzdelávania za školský rok 2017/2018
Počty žiakov v ZÚ-ŠKD - ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
P. č.

Záujmový útvar

1.

Zdokonaľujeme sa v angličtine

8

p. uč. Galina Čipkalová

2.

Angličtina hrou

7

p. uč. Mária Dupaľ

3.

Spevácky

27

p. uč. Marta Lacková

4.

Výtvarný – I.

10

p. uč. J. Kotlárová

5.

Výtvarný – II.

10

p. uč. J. Kotlárová

6.

Varenie s úsmevom

10

p. uč. Viera Jurečková

7.

Práca s PC - hra s myškou

8

p. uč. Danica Baranová

8.

Programujeme robota

14

p. uč. Viera Jurečková

9.

Práca s PC a internetom

18

p. uč. Viera Jurečková

10. Matematika hravo – I.

17

p. uč. Katarína Belinská

11. Matematika hravo – II.

18

p. uč. Katarína Belinská

12. Bedminton – skupina (1)

16

ZRŠ Slávka Komarová

13. Bedminton – skupina (2)

15

p. uč. Iveta Vandrašková

14. Loptové a pohybové hry (1)

18

p. uč. Juraj Príloh

15. Loptové a pohybové hry (2)

13

p. uč. Juraj Príloh

16. Hokej a pohybové hry

13

p. uč. Peter Vandraško

17. Loptové a pohybové hry (2)

9

p. uč. Peter Vandraško

18. Šachový

5

p. uč. Jozef Bača

19. Stolný tenis

7

p. uč. Jozef Bača

20. Športovo - turistický

7

p. uč. Jozef Bača

21. Strelecký

10

p. uč. Jozef Bača

4

p. uč. Jozef Bača

4

ZRŠ Milan Blahovský

22. Športová sobota

Počet prihlásených žiakov

v priemere:

23. Mladí holubári

Viktimačná prevencia
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.
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Stav k 29.06.2018

Spolu:

Vedúci ZÚ

264

Počet uplatnených vzdelávacích poukazov v školskom roku 2017 / 2018 - 213.
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šk. rok: 2017/2018

c) spolupráci školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

o
o
o
o
o
o

šk. rok: 2017/2018

 Vedenie školy v školskom roku 2017/18 odsúhlasilo spoluprácu s MŠK Spišské Podhradie,

Rada školy v spolupráci s vedením školy a rodičmi – „OZ Horná škola“ pre žiakov
pripravila a zabezpečila:
o

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

Farským úradom a ďalšími záujemcami, ktorí v priebehu školského roka prejavili
o spoluprácu záujem, či už vo forme metodickej, výchovno-vzdelávacej či materiálnej
výpomoci, ako aj formou poskytovania priestorov telocvične, športového areálu a pod.

športové akcie a olympiády
vianočnú akciu
karneval pre žiakov l. stupňa
diskotéku pre žiakov 2. stupňa
akciu k MDD
akciu Poznaj svoje okolie (svoj región)
filmové predstavenia

Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade a v Rade školy 15. 10. 2018

ocenenia žiakov na konci školského roka
finančné príspevky na jednotlivé súťaže a olympiády
o príspevok predmetovým komisiám a príspevok na športové podujatia
o
o

Rodičovský príspevok v šk. roku 2017/2018 zaplatilo 270 (1. st. - 121, 2. st. - 149) žiakov
z celkového počtu 358 (stav k 15. 09. 2017).
V hodnotenom šk. roku bola spolupráca s rodičmi a Radou školy na dobrej úrovni.
Uskutočnili sa 1 celoškolské zasadnutie s rodičmi, 3 triedne zasadnutia a 1 stretnutie s rodičmi
žiakov 9. ročníka. Začínajúc dňom 7.11.2017 (utorok) a následne každý prvý utorok v mesiaci
v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod. v priestoroch ZŠ na Školskej ul. č. 3 pravidelne prebiehali
konzultačné stretnutia (konzultačné popoludnia s rodičmi). Uvedený časový priestor bol už
tradične vytvorený so zámerom zlepšenia komunikácie medzi školou a rodičmi.
Nemožno nespomenúť spoluprácu školy so zriaďovateľom – Mestom Spišské Podhradie,
ZUŠ v Spišskom Podhradí, ZŠ na Palešovom nám. 9 v Sp. Podhradí, MŠ v Sp. 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 (§ 2. ods. 2 d)
 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 žiakov (v každej triede sú k dispozícii základné
dokumenty o ľudských právach atď.). Škola si už v minulosti dala za stálu – dlhodobú
úlohou zabezpečovať aplikáciu prevencie kriminality tak, aby bola integrálnou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu (v školskom roku 2009/10 sa v škole uviedol
do prevádzky kamerový systém, ktorý je značným prínosom pri riešení prípadných
priestupkov a zároveň prevenciou proti kriminalite a antisociálnemu správaniu žiakov).
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Prílohy:
 výsledky koncoročnej klasifikácie – príloha č. 1
 výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 – príloha č. 2
 vyjadrenie RŠ k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk. rok 2017/2018 – príloha č. 3
 obrazová príloha
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šk. rok: 2017/2018

Príloha č. 1

Výsledky koncoročnej klasifikácie podľa ročníkov - priemerný prospech z jednotlivých predmetov
Trieda SPR

PRÍLOHY

SJL MAT BIO FYZ CHE GEG DEJ OBN INV

INF

ANJ

2NJ

2RJ HUV

1.A

1

1,2

1,27

1

1.B

1

1,47

1,47

1

2.A

1

1,11

1,11

1

2.B

1

1,26

1,26

3.A

1

1,76

1,65

1,47

1,69

1

3.B

1

1,47

1,47

1,12

1,44

1,06

4.A

1

1,6

1,4

1,2

1,53

1,13

4.B

1

2,05

1,89

1

1,84

1,13

5.A

1

1,89

1,5

1,79

1,14

1,71

1

6.A

1

1,95

1,75

1,9

1,85

1,65

1,3 1,15

1,05

2,05

1

6.B

1

2,22

2,56

1,67

1,89

2

1,39 1,18

1

7.A

1

2,18

1,82

1,88

1,71

2

1,76

1,18 1,18

1,06

7.B

1

2

1,78

2,06

1,78

1,94

2

1,12 1,18

1

8.A

1

2,42

2,52

2,19

2

2,14

1,76

1,6 1,4

1,1

2,35 1,93

1,5

1

8.B

1

1,44

2,26

1,53

1,37

1,37

1,32

1,06

1,06

1,95 1,63

1,6

1,06

9.A

1

1,79

2,29

1,71

2,21

1,64

1,57

1,93 1,14

1

1,71 1,86

1,43

1

9.B

1,14

2

2,33

1,67

2,27

1,73

1,93

1,36 1,29

1

2,4 1,67

1,8

9.M

1

3

2,75

2,6

2,6

2

2,8

2,6 1,67

1

3,5
1,54

1,21

1

2

1

1,94 1,38
2

1

1,25

1

2

1

1,25

1
1,2

Trieda VLA PDA PVO PVC VEC THD SEE VYV VUM TSV TEV NBV ETV PPB DOV

1.A

1,2

1

1

1

1.B

1,4

1,07

1

1,2

2.A

1,06

1

1

1

1

1

1

2.B

1,26

1

1

1

1

1

1,16

1

1,13

1

1,27

3.A

1,38

1,44

1,18

3

1,12

1

1,18

1

1,35

3.B

1,13

1,19

1,06

4

1,06

1

1,12

1

1,12

4.A

1,33

1,33

1,13

1,13

1

1,13

1

1,13

4.B

1,84

1,89

1,13

1,13

1

1,17

1

1,13

5.A

4

3,5

1,14

1,08

1

1

1

6.A

1,05

1,1

1

1,05

6.B

1

1,06

1

1,12

7.A

1

1,18

1

1,18

7.B

1

1,24

1

1

1

8.A

1

1,15

1,35

1

1,11

1

8.B

1

1

1

1

1

1

9.A

1,14

1

1,08

1

9.B

1,43

1,14

1,21

9.M
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1

2,67

1,25

2

1

2

1

1,6
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Skratky pre 1. Stupeň

Skratky pre 2.stupeň (5.- 9. ročník)

Označenia spoločné pre 1. a 2. stupeň

Správanie

SPR

Správanie

SPR

Správanie

Prvouka

PVO

Nemecký jazyk (ako 2. CJ)

2NJ

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Prírodoveda

PDA

Ruský jazyk (ako 2. CJ)

2RJ

Anglický jazyk

ANJ

Vlastiveda

VLA

Biológia

BIO

Matematika

MAT

Pracovné vyučovanie

PVC

Fyzika

FYZ

Hudobná výchova

HUV

Informatická výchova

INV

Chémia

CHE

Výtvarná výchova

VYV

Informatika

INF

Dejepis

DEJ

Náboženská výchova

NBV

Telesná výchova

TEV

Geografia

GEG

Etická výchova

ETV

Telesná a športová výchova

TSV

Občianska náuka

OBN

Triednická hodina

THF

Informatika

INF

Skratky pre 1. stupeň

Technika

THD

DOV

Svet práce

SEE

Predmetová komisia

PK

Pohybová príprava

PPB

Telesná a športová výchova

TSV

Metodické združenie

MZ

Skratky pre 2. stupeň
Predmety „Variant A“ (ŠT – MP

Označenie predmetov - ŠkVP

Príloha č. 2

SPR

Dopravná výchova

Označenie predmetov - ŠkVP

šk. rok: 2017/2018

Označenia - skratky

Pedagogická rada
Metodicko-pegag. centrum

PR
MPC

Vlastiveda

VLA

Štátny vzdelávací program

ŠVP

Vecné učenie

VEC

Školský vzdelávací program

ŠkVP

Pracovné vyučovanie

PVC

Telesná výchova

TEV
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ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí

šk. rok: 2017/2018

Príloha č. 3

OBRAZOVÁ PRÍLOHA
(prezentáacia na zasadnutí MZ)
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