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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2016/2017 

Základné identifikačné údaje  školy (§ 2ods. 1 písm. a) 

1. Názov školy Súkromná spojená škola European English School 

 organizačná zložka Súkromná základná škola 

2. Adresa školy Solivarská 28, 08005 Prešov 

3. Telefón 051/7713263 

4. E-mail skola@sgpo.sk 

    www stránka www.sukromnaskola.sk 

5. Zriaďovateľ Európska vzdelávacia agentúra, n.o. 

 Solivarská 28, 080 05 Prešov 

6. Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno 
Telefón 

e-mail 

Riaditeľ PaedDr. Janka Smolejová 
77 13 263 

skola@sgpo.sk 

ZRŠ PaedDr. Slávka Tejbusová 
77 13 263 

skola@sgpo.sk 

 

7. Poradné orgány riaditeľa školy 

 

 Predmetové komisie: 

  

Predmetová komisia Vedúci predmetovej komisie 

MZ 1.- 4. ročník PaedDr. Martina Novická 

PK jazykov PaedDr. Alena Removčíková 

PK spoločenskovedné predmety Mgr. Zuzana Bednárová 

PK prírodovedné predmety Mgr. Miroslava Fornadľová 

PK TSV Mgr. Slavomír Benč 

 

Ďalšie poradné orgány školy 

1. predmetové komisie 

2. pedagogická rada školy 

3. gremiálna a operatívna porada riaditeľa základnej školy 

4. komisie pre komisionálne skúšky 

5. inventarizačná komisia 

6. ďalšie zriaďované komisie 

8. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Počet žiakov školy:    –   119 

Počet tried:      –     9 

 

9. Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 
 

Do 1. ročníka ZŠ bolo v školskom roku 2016/17 zapísaných 25 žiakov. 



10. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

Výsledky klasifikácie tried 1. stupňa  

 
 

Triedy  
 

  Trieda                              I.A I.B II.A III.A VI.A Spolu 

  Počet žiakov v triede               12 13 14 16 15 70 

  Počet chlapcov                      5 7 9 10 8 39 

  Počet dievčat                       7 6 5 6 7 31 

 

Študijné výsledky   
 

  Trieda                              I.A I.B II.A III.A IV.A Spolu 

  Prospeli                            12 12 0 0 0 24 

  Prospeli s vyznamenaním 0 0 14 15 14 43 

  Prospeli veľmi dobre 0 0 0 1 0 1 

  Neprospeli z 1 predmetu             0 0 0 0 0 0 

  Neprospeli z 2 predmetov            0 0 0 0 0 0 

  Neprospeli z viac pred.         0 0 0 0 0 0 

  Neprospeli - spolu                  0 0 0 0 0 0 

  Neklasifikovaní - spolu             0 1 1 1 1 4 

  Celkový študijný priemer            0 0 1,03 1,06 1,09 0 

 

 

Znížené známky zo správania 
 

  Trieda                              I.A I.B II.A III.A IV.A Spolu 

  Stupeň 2                            0 0 0 0 0 0 

  Stupeň 3                            0 0 0 0 0 0 

  Stupeň 4                            0 0 0 0 0 0 

 
 

Dochádzka  [hodiny]  
 

 VYMHZ - Vymeškané hodiny na žiaka NEOSZ - Neospravedlnené hodiny na žiaka 

                                                                                       NEOSP - Neospravedlnené hodiny 

 VYMHO - Vymeškané hodiny triedy  

 
TRIEDA VYMHO VYMHZ NEOSZ NEOSP 

I.A 1103 91,92 0 0 

I.B 617 49,76 0 0 

II.A 1023 75,14 0 0 

III.A 1294 78,94 0 0 

IV.A 1182 84,43 0 0 

Spolu 5219 95,04 0 0 

 
 

 
 
 
 

 
 



 



Výsledky klasifikácie tried 2. stupňa  
 
 

Triedy  
 

  Trieda                              V.A VI.A VII.A VIII.A Spolu 

  Počet žiakov v triede               15 10 11 11 47 

  Počet chlapcov                      9 6 5 7 27 

  Počet dievčat                       6 4 6 4 20 

 

Študijné výsledky   
 

  Trieda                              V.A VI.A VII.A VIII.A Spolu 

  Prospeli                            15 10 1 2 28 

  Prospeli s vyznamenaním 13 8 7 3 31 

  Prospeli veľmi dobre 3 2 4 4 13 

  Neprospeli z 1 predmetu             0 0 0 0 0 

  Neprospeli z 2 predmetov            0 0 0 0 0 

  Neprospeli z viac pred.         0 0 0 0 0 

  Neprospeli - spolu                  0 0 0 0 0 

  Neklasifikovaní - spolu             0 0 0 0 0 

  Celkový študijný priemer            1,19 1,27 1,45 1,59 0 

 

 

Znížené známky zo správania 
 

  Trieda                              V.A VI.A VII.A VIII.A Spolu 

  Stupeň 2                            0 0 0 0 0 

  Stupeň 3                            0 0 0 0 0 

  Stupeň 4                            0 0 0 0 0 

 
 

Dochádzka  [hodiny]  
 

 VYMHZ - Vymeškané hodiny na žiaka  

            NEOSP - Neospravedlnené hodiny 

            NEOSZ - Neospravedlnené hodiny na žiaka 

 VYMHO - Vymeškané hodiny triedy  

 
TRIEDA VYMHO VYMHZ NEOSP NEOSZ 

V.A 983 34,33 0 0 

VI.A 932 58,40 0 0 

VII.A 1931 90,73 0 0 

VIII.A 1305 71,80 0 0 

Spolu 5106 63,81 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 

písm. g)      

             

Celkový počet zamestnancov k 30.6.2017 17 

Počet nepedagogických zamestnancov školy 3 

Počet pedagogických  zamestnancov spolu 14 

Počet pedagogických zamestnancov, plne kvalifikovaných 14 

Počet pedagogických zamestnancov, plne nekvalifikovaných (prihlásení 

na vzdelávanie doplňujúce kvalifikáciu) 

  

0 

 

12. Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2016/2017 ( §2 ods.1 písm. 

f) 

             Rámcový učebný  plán – učebný plán pre primárne vzdelávanie pre ZŠ s vyučovacím 

             jazykom slovenským. 

 

13. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. 

h) 

             Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo podľa Plánu  

             kontinuálneho vzdelávania na rok  2016/17.   

14. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i) 

 

Súťaže  žiakov  1.- 4. ročníka  
 

Výtvarná súťaž: 

„Jeseň“ - 13.10.2016 - odmenení: 1.K.Balčáková (4.A), 2. A. Kováčová (4.A), L. 

Zmijová (3.A) 

„Krajina škriatkov“ - 26.1.2017 - odmenení: 1. L. Pavelová (1.A), 2. D. Fornadľová 

(2.A), 3. A. Kováčová (4.A) 

„Záchranári v akcii“ - 16.5.2017 - odmenení: 1.M.Saloky  (4.A),  2. M. Širota (3.A), 3. 

D. Fornadľová (2.A) 

 

Literárna súťaž: 

Knižný detektív – 27.3 – 31.3.2017 , žiaci 2. - 4. ročníka si zmerali svoje vedomosti 

v literatúre. Každý deň  museli žiaci  odpovedať na otázky zo sveta rozprávok. Počas 

celého týždňa takto vypracované otázky odovzdávali. V piatok sa všetko ich snaženie 

vyhodnotilo. Najúspešnejší detektívi boli odmenení vecnými cenami. 

 

Talentové súťaže: 

 Slávik – 12.4.2017, spevácka súťaž v speve ľudových piesní, kde boli odmenení: 1. 

V. Bartek (2.A), 2. L. Pavelová (1.A), M. Artim (2.A) 

 

Súťaž v hláskovaní ANJ slov – žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže v hláskovaní 

anglických slov. Víťazom sa stali: 1. L. Liška (4.A), 2. S. Bombarová (4.A), 3. K. 

Balčáková (4.A) 

 



Súťaže, kde žiaci pokračovali v okresných kolách: 

  

Vybíjaná – 8.11.2016, žiaci 3. a 4. ročníka, 5. miesto 

 

Hviezdoslavov Kubín – 2.3.2017 súťaže v prednese poézie a prózy sa zúčastnili žiaci 

1.- 4. ročníka. Úspešní recitátori: 1.kat: poézia - 1.K. Kandera (4.A) 

    2. K. Goboňová (3.A) 

    3. L. Martonová   (2.A) 

                  próza - 1.D. Fornadľová (2.A) 

    2.E. Polčová (2.A) 

   3. L. Zmijová (3.A), A. Fecurová (3.A) 

Víťazi reprezentovali školu na okresnom kole ZŠ Kúpeľná, kde sa neumiestnili. 

 

Vesmír očami detí – výtvarné práce sa posielali do Planetária 

 

Minifutbalový turnaj Mc Donald´s Cup – 4.4.2017,  obvodové kolo, zmiešané 

družstvá,  2.miesto  

 

Detská olympiáda 3. - 4. ročník ZŠ - 23.5.2017, zúčastnení žiaci: T. Gruz, S. 

Šimková, L. Liška, O. Leškovská, E. Gonosová, S. Bombarová, O. Onufer, M. Saloky.  

Umiestnenie žiakov:  Skok do diaľky S. Šimková 1. miesto, L. Liška 

2.miesto 
                                    Beh na 50 metrov T. Gruz 1.miesto 

 

Maksík   - celoročná korešpondenčná matematická súťaž  – 3 žiaci z 3.A a 3 dvojice 

žiakov zo 4.A. 

 

Pytagoriáda   – 7.12.2016, školské kolo v kategóriách P3 a P4. Zúčastnili sa ho všetci 

žiaci, z nich do okresného kola postúpili L. Liška a T. Sabadšág (4.A) z kategórie P4. 

Okresné kolo sa uskutočnilo 14.3.2017 na ZŠ Šmeralova. 

 

Klokanko – 20.3.2017, zapojilo sa 14 žiakov z 2., 3. a 4. ročníka, kde boli úspešní 

riešitelia: L. Zmijová z 3.A (870. - 942. miesto) a S. Bombárová zo 4.A (1261. – 1549. 

miesto) 

 
Iné aktivity a prezentácia na verejnosti v rámci 1. – 4. ročníka: 

 

ETWINNING – celoročný medzinárodný projekt. Zúčastnili sa ho žiaci 4. ročníka 

pod vedením   Mgr. J. Mihálikovej. Spolupracovali so školami z Poľska, Turecka, 

Rumunska a Francúzka. Za tento projekt získali CERTIFIKÁT KVALITY. 

  

Zdravý úsmev – celoročný projekt, pod vedením študentov fakulty zubnej hygieny sa 

naučili správne starať o svoju zuby. 

 

Čitateľský oriešok – november až apríl, celoslovenský projekt. Zúčastnili sa ho žiaci 

3.ročníka. Cieľom bolo rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie 

medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Úspešnou bola 

L. Zmijová v tvorbe ilustrácie, ktorej práca postúpila medzi 100 najlepšie na 

Slovensku v danej kategórii. 



 

Celé Slovensko číta deťom -  celoročný projekt, zameraný na rozširovanie a 

prehlbovanie komunikácie prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou 

harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a 

krásou vzájomne prežitého. 

 

Viem čo zjem – celoročný projekt, prvý ročník celosvetového programu Nestlé 

Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov 

základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym 

stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Zapojili sa do neho 

žiaci 4.ročníka. 

 

Čítajme si – celoročný projekt, jeho cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň 

poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým 

čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. 

Tento rok sa do tohto maratónu zapojili žiaci 1. ročníka. 

Podaj ďalej – celoročný projekt občianskeho združenia, žiaci podporili darovanými 

potravinami  a školskými pomôckami sociálne slabé rodiny a matky s deťmi. 

 

Škola v prírode - zážitkové učenie v škole v prírode, ide o formu vyučovania, ktoré je 

realizované mimo školskej budovy - v prírode, kde žiaci a pedagógovia strávia určitý 

čas. Škola v prírode prináša žiakom nielen samotné vedomosti, ale aj rôzne zážitky a 

skúsenosti, ktoré stimulujú a rozvíjajú ich osobnostný a sociálny rozvoj, 

 

DOD – 3.4.2017 otvorené hodiny pre verejnosť, kde sa rodičia spolu s deťmi mohli 

priamo zúčastniť vyučovania a stať sa súčasťou vyučovacieho procesu. 

 

Vianočná akadémia – kultúrny program , kde sa žiaci prezentovali pred svojimi 

rodičmi a rodinou. 

 

Súvislá pedagogická prax -  študentov Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická 

fakulta cvičnými učiteľkami boli Mgr. Novacká – prvý ročník, PaedDr. Cisková – 

druhý ročník. 

 

Priebežná pedagogická prax - zahraničných študentov z Turecka a Nórska 

Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta , ktorí sú na výmennom 

programe ERASMUS, cvičnou učiteľkou bola PaedDr. Novická – tretí ročník 

 

Výstava výtvarných prác v  ZOC MAX -  12.1.2017, prezentácia našej školy 

a výtvarných prác našich žiakov v obchodnom centre ZOC MAX, Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Súťaže žiakov 5.- 8. ročníka 

Súťaže zo SJL: 

Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy(s postupom do okresného kola): 

1.miesto v školskom kole (próza II.kat.): Nina Skalická (5.A)   

1.miesto v školskom kole (próza III.kat.): Samuel Tatar (7.A) 

 

Šaliansky Maťko  - prednes povestí 5.- 7.roč.(s postupom do okresného kola): 

1.miesto v II.kat.: Hana Slimáková (5.A) 

1.miesto v III.kat.: Samuel Tatar (7.A)   

  

Škultétyho rečňovanky - celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe(poézia a próza): 

zapojili sa žiaci: N. Skalická a H. Slimáková (5.A), S. Kováčová (8.A) – vyhodnotenie 

bude až v novom šk. roku. 

 

Celoslovenský projekt „Les ukrytý v knihe“- súťaž - O najoriginálnejšiu 

pohľadnicu (výtvarná a literárna časť) – zapojili sa žiaci 5.- 8.roč.V celoslovenskom 

kole, v kategórii starší žiaci: Simona Kováčová 8.A obsadila 2.miesto, ako škola sme 

obsadili 8.miesto   

 

Olympiády a súťaže v ANJ: 

Olympiáda v anglickom jazyku: 1.miesto v školskom kole: S. Kováčová (8.A), v 

krajskom kole 7. miesto. 

 

Spoločenskovedné súťaže: 
Vesmír očami detí: krajské kolo, okresný organizátor: Hvezdáreň a planetárium v 

Prešove  (február 2017); vybrané práce žiakov II. stupňa 

 

Mesto Prešov: školská fotografická súťaž na tému – Mesto Prešov: (máj 2017); 

zúčastnení - všetci žiaci II.st. 

- vyhodnotenie:   I. kategória (5., 6. ročník)  –  1. miesto: T. Macejová (6.A) 

          2. miesto: A. Iakushev  (5.A) 

           3. miesto: P. Mihálik (6.A)  

   II. kategória (7., 8. ročník)  –  1. miesto: S. Kováčová (8.A) 

                       2. miesto: F. Steiniger (8.A) 

            3. miesto: L. Faithová (7.A) 

 

Slávik Slovenska 2017- Spevácka súťaž – vyhlasovateľ OZ Slávik Slovenska; 

základné, školské kolo (apríl 2017):  

- vyhodnotenie:   II. kat. (4. – 6. roč.) – 1. I. Šechná (6.A) 

      2. H. Slimáková (5.A) 

      3. L. Fecková (5.A)  

   III. kat. (7. - 8. roč.) –  1 . S. Tatar (7.A) 

 

 

Kvíz z občianskej náuky (jún 2017); zúčastnení: 6 žiaci 6., 7. a 8. roč.  

 



Prírodovedné súťaže: 

 
Pri príležitosti „Medzinárodného dňa vody“ 22.03. 2016 bolo zriadené laboratórium 

,,Water classroom“, kde boli pre žiakov 5. - 8. roč. pripravené rôzne súťaže a kvízy na 

tému voda (BIO-ENV).  

 

EXPERT geniality show (december 2016) a Všetkovedko 

 

Pytagoriáda - školské kolo (7.- 8. 12. 2016) pre žiakov 5. – 8. ročníka 

 

Olympiáda z geografie: február 2017 – L.Buzogáň (7.A) 

 

KLOKAN matematická súťaž (20.3. 2017) - úspešní riešitelia S. Kováčová (8.A) - 

254. - 292. miesto, A. Cehelská (7.A) - 534. - 577. miesto   

 

,,Čo vieš o hviezdach“ (marec 2017) – súťaž v planetáriu – S. Tatar a M. Baják (7.A) 

 

Športové súťaže: 

 

Cezpoľný beh (10.10.2016): 7. miesto -  L. Seman a K. Čorej (8.A), M. Dnistryan 

(5.A) 

 

Bedmintonový turnaj – školské kolo (22.12.2016) 

               chlapci     dievčatá 

1.miesto – L. Seman (8.A)   T. Macejová (7.A) 

2.miesto – A. Dovičák (5.A)   A. Cehelská (7.A)   

3.miesto – D. Sabadšág (5.A)  S. Kováčová (8.A) 

 

Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu: (16.12.2016)  

1.miesto – F. Steiniger  (8.A) 

 

,,NIE Drogám,, obvodné kolo (28.4.2017): 4.miesto – S. Kováčová, L. Vook (8.A), 

B. Kovalčíková, M. Ňachaj (7.A), T. Macejová, D. Bilas (6.A) 

 

Vedomostná súťaž o Olympizme – šk. kolo (4.5.2017): 1.miesto – S. Tatar (7.A) 

            2.miesto – A. Cehelská (7.A)   

            3.miesto – M. Baják (7.A) 

 

Vedomostná súťaž o Olympizme – ELBA (5.5.2017): 6.miesto – S. Saraková, A. 

Cehelská, S. Tatar, M. Baják (7.A) 

 

FutbalPool  (19.5.2017): 1.miesto – D. Sabadšág, A. Dovičák (5.A), 5.miesto – L. 

Seman (8.A), D. Bilas (6.A) 

 

Beh Olympijského dňa Prešov (22.6.2017) žiaci z I. a II. stupňa 



 

Iné aktivity: 

OŽAZ - Delňa  (8.9.2016) všetky triedy II. stupňa. Absolvovali povinné branné 

cvičenie, ochranu života a zdravia, pobyt a pohyb v prírode, prvú pomoc, civilnú 

ochranu. 

,,Viem, čo zjem“  - škola sa zapojila do projektu, ktorý trval v priebehu celého 

školského roka. Triedy 4. - 7. roč. medzi sebou súťažili v prezentáciách o zdravej 

výžive a v príprave zdravého jedla. Žiaci dňa 2.11. 2017 absolvovali prednášku 

o zdravej strave aj s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Súčasťou 

projektu bola aj výtvarná súťaž ,,Zdravie na tanieri“, žiaci boli ocenení pastelkami 

(BIO - ZDV). 

,,Peru - štyri strany sveta“ (10.11.2017) prednáška pre žiakov 5. - 8. roč.  

 

,,Vesmír je náš svet“ (19.12. 2016) sa žiaci 8. roč. zúčastnili prednášky v planetáriu 

v Prešove 

 

PODAJ ĎALEJ – Dieťa dieťaťu (december a marec): školská zbierka, ktorá bola 

venovaná rodinám v hmotnej núdzi. Zbierku zastrešovalo občianske združenie 

v Prešove. 

 

Lyžiarsky výcvik  (6.- 10.2.2017): žiaci II. stupňa; SKI Bachledová, Ždiar 

 

,,Medzinárodný deň Zeme“ (27.4. 2017): spoločné upratovanie okolia školy žiakmi 

5. - 8. roč.  

„Zálesák“ Múzeum na kolesách (17. – 18.5.2017): interaktívna prednáška a následne 

výlet na Šarišský hrad v rámci OŽAZu (orientácia v teréne, dopravná výchova, civilná 

a protipožiarna ochrana) 

   

,,Healthy school“ – žiaci 6. roč. sa zapojili do medzinárodného e-twinningového 

projektu o zdravom životnom štýle, ktorý prebiehal počas celého školského roka 

 

,,Biodiverzita prírodného prostredia“ (27.6.2017): exkurzia  do Zádielskej doliny, 

ktorej sa zúčastnili žiaci 7. a 8. roč. 

 

 

15. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

  

- informácie sú súčasťou vyššie uvedenej časti 

 

16. Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

- dňa 25.11. 2016 bola vykonaná kontrola dodržiavania pokynov NÚCEM a 

objektívnosti priebehu testovania žiakov 5. ročníka základných škôl T5-2015 

zamestnancom OÚ PO, odbor školstva. 

 

 

 



17. Materiálno-technické podmienky 

Priestorové podmienky 

 

 Škola je umiestnená v budove v mestskej časti Prešov-Solivar. Doprava je 

zabezpečovaná MHD (linky 1, 4, 8). Budova je 3 podlažná s kompletným zázemím, bola 

novo postavená. Škola využíva odborné učebne fyziky, biológie, informatiky, telesnej 

výchovy a jazykové učebne Súkromného gymnázia.  

 

18. Finančné a hmotné zabezpečenie kalendárny rok 2016 

 

- mzdy a odvody :   229 858 € 

- prevádzkové náklady školy :  39 856 € 

-vzdelávacie poukazy:   2978 € 

Príspevok zo štátneho rozpočtu bol použitý v súlade s rozpočtovými pravidlami, bol 

použitý na úhradu miezd, odvodov, poistného a úhradu prevádzkových nákladov 

v celkovej výške rozpočtovaných finančných prostriedkov. 

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy sme použili na odmeny vedúcim krúžkovej 

činnosti a  nákup pracovného materiálu a pomôcok pre krúžkovú činnosť podľa 

požiadaviek vedúcich krúžkov. 

  

19. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n) 

Cieľom školy je neustále skvalitňovať výchovno–vzdelávaciu činnosť školy, zapájať sa do 

protidrogových prevencií,  jednorazových akcií usporiadaných školou. Ďalej vychovávať 

deti k rodičovstvu formou aktivít na triednických schôdzkach, návštevou kultúrnych 

podujatí s výchovnou tematikou a organizovaním besied s rôznymi témami.    

Environmentálnu výchovu predkladať v dvoch polohách: a/ pracovné prostredie – triedy, 

chodby a b/životné prostredie – širšie okolie, areál školy, okolie bydliska, rekreačné 

a športové zariadenia. Nabádať deti k vytváraniu lepších životných podmienok (triednické 

schôdzky, kultúrne podujatia, športové podujatia). 

V kvalitnom fungovaní školy zohráva významnú úlohu vnútorná kontrola, ktorej škola 

venovala primeranú pozornosť. Sledovali sme a hodnotili činnosť pedagogických aj 

nepedagogických zamestnancov. 

 

-  zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a výstupov žiakov 

-  podporovať bilingválne vzdelávanie v jednotlivých vyučovacích predmetoch 

-  podporovať kultúru vzťahov žiakov, pozitívny vzťah k prírode, etiku konania 

-  vytvárať tvorivú atmosféru, pocit bezpečia, motivovať k učeniu 

-  zlepšovať spoluprácu s rodičmi, zapájať ich do diania v škole 

-   pravidelne aktualizovať webovú stránku školy s ohľadom na priblíženie žiakom,    

    rodičom a  širokej verejnosti  

-  udržať a zvyšovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania 

 



-  zrealizovať školu v prírode 

-  vychádzky realizovať v každom ročnom období 

-  inovačne poňať zápis do 1. ročníka ZŠ 

-  spoločne organizovať kultúrne a športové podujatia  

-  výmenné návštevy detí z MŠ a SZŠ 

-  príprava kultúrnych programov  

-  dbať na kultúrne vyžitie žiakov  

-  dať deťom možnosť realizovať, navrhovať a dotvárať vlastný interiér školy 

-  dbať a vštepovať deťom estetické cítenie /aktuálna výzdoba školy, interiér triedy.../ 

-  chrániť a nepoškodzovať majetok školy 

-  informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a webovej stránke školy     

-  aktívne a účinne spolupracovať so zriaďovateľom, radou rodičov, KŠÚ 

-  pravidelne uskutočňovať konzultácie s rodičmi 

-  zapojiť deti do krúžkovej činnosti a tak kvalitne vyplniť voľno časové aktivity 

-  podľa možností dopĺňať učiteľskú knižnicu a IKT  

-  využiť prírodné prostredie na realizovanie vyučovacích jednotiek  

-  pohyb a zdravý životný štýl 

-  viesť deti k humánnosti a úcte k tradíciám. 

 

   Strategické ciele školy: 

- naučiť žiakov komunikovať v materinskom jazyku a ovládať základy dvoch cudzích   

  jazykov 

- vytvoriť prirodzený vzťah žiakov k regionálnej a národnej histórii a kultúre 

prostredníctvom   všetkých predmetov 

- budovať a posilniť tradície, vytvárať odlišnosti ako jeden zo spôsobov budovania 

dobrého mena školy 

- získať kompetencie praktického využívania IKT v príprave na vyučovanie aj počas 

procesu 

- zvyšovať odbornosť vyučovania a odbornosť PZ 

 

 

20. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky  a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení (§ 2 ods.             1 písm. o).  

 

   Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- oblasť systematického vzdelávania pedagogických zamestnancov 

- oblasť realizácie aktivít s významným vplyvom na výchovno - vzdelávaciu činnosť 

školy 

- úspešnosť v súťažiach  

- spolupráca školy s rodičmi 

- úspešné využívanie cudzieho jazyka na vyučovacích predmetoch s iným ako 

jazykovým  obsahom  

 

   Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- neustále zlepšovanie výsledkov žiakov 

- uplatňovanie výpočtovej techniky vo vyučovaní 

- vybavenosť školy najmodernejšou technikou - interaktívne tabule, IKT 

 

 



 

21.  Ďalšie informácie o škole: 

 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 

- zabezpečili sme dôslednú kontrolu vstupujúcich  do školy  a jej uzamkýnanie 

(vrátnik, elektronický vrátnik) 

  -pravidelne sme zabezpečovali vykonávanie kontrol BOZP a plnenie opatrení z nich  

   vyplývajúcich 

- zaktualizovali sme obsah poučení o BOZP a na začiatku školského roka sme 

realizovali školenia BOZP pre žiakov i zamestnancov školy 

-realizovali sme poučenia o BOZP pre žiakov pred špeciálnymi akciami, výletmi, 

exkurziami 

 

22. Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 

 

Študenti majú možnosť výberu medzi rôznymi formami mimoškolskej činnosti, ktorá 

je orientovaná kultúrne, historicky či športovo. 

 

 

Vypracoval:  PaedDr. Janka Smolejová 

                         PaedDr. Slávka Tejbusová 

 

V Prešove : 30. júna 2017 

 

Správa prerokovaná v PR dňa:   12.9. 2017 

 

 

 

Prílohy: 

Správy o činnosti vedúcej MZ 1. – 4. 

Správy o činnosti vedúcich PK  5. – 8. 

Správy o činnosti koordinátorov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MZ 1. – 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Správa o činnosti  MZ   pre  1. -  4. ročník   

za školský rok  2016/2017 

 

1. VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:   

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017  

 Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1  

 Učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov 

 Všeobecne záväzné právne normy a ďalšie predpisy MŠ SR, vnútorné smernice 

a pokyny vedenia školy 

2. ZLOŽENIE MZ : 

Vedúca MZ : PaedDr. Martina Novická, triedna učiteľka 3.A 

Členovia  : Mgr. Mária Valenčinová, triedna učiteľka 1.A 

                  Mgr. Bibiána Novacká, triedna učiteľka 1.B  

                  PaedDr. Mária Cisková, triedna učiteľka 2.A 

        Mgr. Jarmila Miháliková, triedna učiteľka 4.A 

                  Mgr. Zuzana Bednárová, učiteľka hudobnej výchovy 

                  Mgr. Slavomír Benč, učiteľ telesnej výchovy 

 

3. PLNENIE ÚLOH A PLÁNOV MZ : 

              V školskom roku 2016/17 zasadalo metodické združenie 5 - krát (august, november, 

február, apríl, jún). Obsah a priebeh zasadnutí bol zdokumentovaný zápisnicami z daných 

stretnutí. Na  stretnutiach sa priebežne riešili aktuálne problémy, ale aj úlohy, ktoré sme si 

stanovili na začiatku šk. roka. Úlohy vyplývali z plánu práce MZ, plánu práce školy a POP 

MŠ SR. Počas roka sme postupovali podľa plánu akcií na 1. a 2. polrok. Triedne učiteľky sa 

však denne  radili, vymieňali si navzájom  pedagogické skúsenosti, diskutovali a riešili 

vzniknuté výchovno-vzdelávacie problémy žiakov a aktuálne otázky k vyučovacím 

predmetom, hľadali nové, moderné formy a metódy práce na dosiahnutie čo najlepších 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Po celý školský rok sa pedagógovia venovali 

samovzdelávaniu, sledovali  novinky v oblasti pedagogickej literatúry a zúčastňovali sa 

rôznych školení, ktoré boli zamerané na anglický jazyk, prvouku, matematiku 

a ETWINNING. Ciele vytýčené na školský rok 2016/2017, boli splnené.   

V edukačnom procese 

Vo výchovnovzdelávacom procese sme svoju činnosť zamerali na skvalitňovanie 

činnosti učiteľov, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení, 

rešpektovali sme individuálne zvláštnosti a potreby žiakov. Školskú dochádzku žiakov ako aj 

ich výchovnovzdelávacie výsledky sme zlepšovali formou zvýšenej motivácie a zapájaním 

žiakov do rôznych aktivít. Hlavná pozornosť bola zameraná nielen na kontrolu a hodnotenie 

dosiahnutej vedomostnej úrovne žiakov, ale aj priebežnému sledovaniu talentovaných a slabo 

prospievajúcich žiakov, ktorým sme venovali individuálny prístup. Do výchovno-

vzdelávacieho procesu sme zapájali aj rodičov v snahe dosiahnuť lepšie výsledky vo 

vyučovaní a v správaní žiakov a dodržiavaní vnútorného poriadku školy. 



Počas celého školského roka sme vo výchovnovzdelávacom procese: 

 výchovno-vzdelávací proces v 1. a 2. ročníku sa uskutočnil podľa inovovaného ŠVP 

pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s účinnosťou od 1. 

septembra 2015, žiaci tretieho a štvrtého ročníka pokračovali vo vzdelávaní podľa 

ŠkVP vypracovaných podľa doteraz platných ŠVP pre základné školy až do ukončenia 

stupňa vzdelávania,  

 plnili úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy, Plánu práce MZ, Pedagogicko- 

organizačných pokynov MŠ SR,  

 prepájali učenie so životom, rozvíjať kompetencie žiaka dané ŠVP a ŠkVP 

(spôsobilosť žiaka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti),  

 viedli žiakov k zodpovednosti za vlastné konanie v súlade s humánnymi princípmi a 

mravnými normami, ku kritickému mysleniu, k obhajobe vlastného názoru a rešpektu 

názoru druhých ľudí,  

 podporovali vyučovacie stratégie založené na skúsenosti, prepojené so životom – 

interaktívne zážitkové učenie sa, 

 viedli žiakov k testovaniu, realizované testy zamerali na prácu s textom, čítanie 

s porozumením, 

 realizovali testovanie a cvičné diktáty individuálne v rámci tried,  

 posilňovali sme čitateľskú gramotnosť a jazykovú komunikáciu, 

 formovali kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovali triedne aktivity v 

čitateľských zručnostiach,  

 kládli dôraz na systematickú prípravu žiakov na vyučovacie hodiny, 

 na hodinách slovenského jazyka uplatňovali komunikatívno-poznávací princíp, viedli 

žiakov k aktívnej ústnej i písomnej komunikácii, rozvíjali slovnú zásobu a tvorivosť 

žiakov,  

 dbali na správnu výslovnosť, rozvíjať ústnu komunikáciu.  

 viedli žiakov k dodržiavaniu učiteľom požadovanej úrovne grafickej úpravy 

písomného prejavu,  

 k pravidelnému čítaniu, na hodinách čítania sledovali úroveň porozumenia prečítaného 

textu, 

 v oblasti plnenia učebných plánov vynaložili pedagógovia snahu o dodržiavanie tempa 

preberania učiva podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov, využívali 

modernejšie metódy a formy práce, ako sú práca vo dvojiciach, práca v skupinách, 

 viedli žiakov k dodržiavaniu triednych pravidiel, 

 motivovali žiakov k pohybovým aktivitám, k zdravému životnému štýlu, k 

podpore a ochrane zdravia a zmysluplnému využitiu mimoškolských aktivít, 

 využívali na pohyb pre žiakov aj iné predmety, vytvárali vhodné spojenia 

predmetov a tém na vychádzky do okolia a pobyt na čerstvom vzduchu.  

 vo výtvarnej a pracovnej výchove, tiež na vlastivede a prírodovede hľadali 

netradičné formy práce – vytvárali podmienky pre vyučovanie v prírode, pre zážitkové 

formy vyučovania, rozvoj kritického myslenia, úcty a tolerancie k názorom druhých, 

 oboznamovali žiakov s multikultúrnou výchovou a oblasťou ľudských práv a 

právach dieťaťa,  



 individuálnymi rozhovormi v zmysle platných predpisov informovali rodičov o 

výsledkoch vzdelávania ich dieťaťa.  

 

 

4. USKUTOČNENÉ  AKCIE  V  RÁMCI  PLÁNOV  MZ 

Počas školského roka sa žiaci zúčastnili viacerých akcií : 

September  

- Beseda so spisovateľkou -  p. spisovateľka M.Ševčíková – Vrkoslavová  

 

Október       

- Pasovanie prvákov –  6.10.2016, žiaci 1.A a 1.B triedy 

-  Divadelné predstavenie – 14.10.2016,  Kocúr v čižmách - predstavenie v anglickom jazyku 

-  Plavecký výcvik – 10.10 – 13.10.2016, žiaci 3.A a 4.A triedy 

- Svetový deň výživy – 20.10.2016, tento deň mali žiaci tematické   vyučovanie, ktoré bolo 

zamerané na    

  dôležitosť zdravej  výživy pre život. Počas celého týždňa si  nosili zdravú desiatu. 

- Deň strašidiel HALLOWEEN – 26.10.2016,žiaci mali vyučovanie v maskách, kde tr. 

učiteľky pripravili pre   

   žiakov  netradičné vyučovacie hodiny.  

- Najkrajšia tekvica školy – 26.10.2016, žiaci sa mohli zapojiť do súťaže o naj vyrezávanú 

tekvicu. Boli  

   odmenení všetci žiaci a ich tekvice krášlili vchod do našej školy celý týždeň. 

- Výtvarná súťaž – 13.10.2016, súťaž výtvarných prác na tému „Jeseň“, kde boli odmenení: 

1.K.Balčáková  

  (4.A), 2. A.Kováčová (4.A), L.Zmijová (3.A) 

 

November  

- Vybíjaná – 8.11.2016, žiaci 3. a 4. ročníka, 5. miesto 

- Návšteva Planetária - 11.11.2016 , žiaci navštívili planetárium 

- Deň otvorených dverí PSK – 15.11.2017, tvorivé dielne v Šarišskej galérii, žiaci 1.A triedy 

 

December  

- Celé Slovensko číta deťom – 5.12.2016, žiaci sa zúčastnili Mikulášskeho čítania v knižnici 

POH, Šváby. 

- Mikuláš – 6.12.2016, tematické vyučovanie 

- Výchovný koncert – 16.12.2016 , baletné predstavenie  „Doktor Jajbolí“ v národnom 

divadle v Košiciach.  

- Vianočná tržnica  – 22.12.2016 žiaci prezentovali a predávali vlastnoručne vyrobené 

výrobky 

- Vianočná akadémia – 22.12.2016  

 

 

 

Január  

- Výtvarná súťaž – 26.1.2017, súťaž výtvarných prác na tému „Krajina škriatkov“, kde boli 

odmenení:  

   1. L.Pavelová (1.A),2. D.Fornadľová (2.A), 3. A. Kováčová (4.A) 

- Vystúpenie kúzelníka Wolfa – 27.1.2017 



-  Karneval – 27.1.2017, žiaci si mohli zasúťažiť a zatancovať vo veselých maskách , ktoré si 

pripravili. 

  

Marec  

- Hviezdoslavov Kubín – 2.3.2017 , školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy sa 

zúčastnili žiaci 1.- 4.   

  ročníka. Úspešní recitátori: 1.kat: poézia – 1.K.Kandera (4.A), 2. K. Goboňová (3.A), 3. 

L.Martonová   

  (2.A) ,  próza – 1.D.Fornadľová (2.A), 2.E. Polčová (2.A), L.Zmijová (3.A), A.Fecurová 

(3.A) Víťazi  

  reprezentovali školu na okresnom  kole ZŠ Kúpeľná, kde sa neumiestnili. 

- Svetový deň vody – 22.3.2017, tematické vyučovanie zamerané na problematiku vody na 

zemi. 

- Knižný detektív – 27.3 – 31.3.2017 , žiaci 2. - 4. ročníka si zmerali svoje vedomosti 

v literatúre. Každý deň  

  museli žiaci   odpovedať na  otázky zo sveta rozprávok. Počas celého týždňa takto 

vypracované otázky  

  odovzdávali.  Najúspešnejší detektívi boli odmenení  vecnými cenami v piatok. 

- Návšteva knižníc – ku príležitosti Marec mesiac knihy jednotlivé triedy navštívili knižnicu.  

 

Apríl  

- Deň otvorených dverí  – 3.4.2017 

- Zápis do 1.ročníka  – 3.4.2017, pod vedením učiteliek 1.stupňa sa zapísalo 20.detí 

- Minifutbalový turnaj Mc Donald´s Cup – 4.4.2017,  obvodové kolo, zmiešané družstvá,  

2.miesto  

- Slávik – 12.4.2017, spevácka súťaž v speve ľudových piesní, kde boli odmenení : 1. 

V.Bartek (2.A), 2.  

   L.Pavelová (1.A), M.Artim (2.A) 

- Rodina a základné ľudské právo na život – 4.4.2017 – 20.4.2017, výtvarná súťaž pre 

všetkých žiakov; všetky odoslané práce boli vystavené v Bratislave 

- Svetový deň Zeme –  24.4.2017, tematické vyučovanie, kde sa žiaci 1. ročníka  zaoberali 

významom  

   recyklácie odpadu a ochrane životného prostredia. Pomohli poupratovať od odpadkov 

okolie školy. 

- Lesnícke dni – 24.4.2017, žiaci 2.,3. a 4. ročníka 

 

Máj  

- Škola v prírode – 8.5. – 12.5.2017, žiaci 4.A  sa v počte 13 žiakov zúčastnili školy v prírode 

vo Veľkej   

  Lomnici, kde získavali nové vedomosti priamo v prírode, zdokonalili sa v športe  a upevnili 

si vzájomné  

  vzťahy v triede. 

- Výtvarná súťaž – 16.5.2017,  „Záhranári v akcii“ , kde boli odmenení : 1.M.Saloky  (4.A), 2. 

M.Širota   

   (3.A), 3. D.Fornadľová  (2.A).  

- Zálesák – 17.5.2017, beseda s lesníkmi 

- Deň matiek – žiaci každej triedy si pripravili darčeky pre svoje mamičky  

- Detská olympiáda 3. - 4. ročník ZŠ – 23.5.2017, yúčastnení žiaci  : T.Gruz, S.Šimková, 

L.Liška,  



    O.Leškovská, E.Gonosová, S.Bombarová, O.Onufer, M.Saloky. Umiestnenie žiakov: Skok 

do diaľky   

   S. Šimková (1. miesto), L.Liška (2.miesto). Beh na 50 metrov T. Gruz ( 1.miesto) 

- Vlastivedné múzeum – 24.5.2017, žiaci 3.ročníka 

- Solivarské múzeum – 24.5.2017 , žiaci 4. Ročníka 

- Bábkové divadlo – 25.5.2017,bábkové predstavenie „Šípková Ruženka.“ 

- Návšteva Ekoparku – 30.5.2017,  žiaci 1. a 2. ročníka  

- Čítajme si – 31.5.2017, žiaci 1.B sa zúčastnili detského čitateľského maratónu 

- Linka detskej istoty – 31.5.2017, Mgr. Novacká mala besedu s deťmi a informovala ich 

o využívaní  

  pomoci a linky detskej istoty pri záťažových situáciách, šikanovaní, problémoch doma 

a v škole. 

 

Jún  

- Súťaž v hláskovaní ANJ slov –  8.6.2017 , žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili súťaže 

v hláskovaní anglických  

   slov.  Víťazom sa stali : 1. L.Liška (4.A), 2. S. Bombarová(4.A), 3. K.Balčáková (4.A) 

- Škola v prírode – 12.6. – 16.6.2017, žiaci 2.A a  3.A  sa v počte 26 žiakov zúčastnili školy 

v prírode  

   Lesnici - Pieniny, kde získavali nové vedomosti priamo v prírode, zdokonalili sa v športe  

a upevnili si  

   vzájomné  vzťahy v triede. 

- Noc v škole – 22.6 – 23.6.2017,  žiaci 1.- 4. ročníka strávili noc v škole, ktoré bolo plné 

súťaženia,  

   tancovania  a nočného  hľadania školského pokladu.  

- Športový deň – 22.6.2017, žiaci sa zapojili do rôznych športových aktivít. 

- Návšteva dopravného ihriska – 23.6.2017,  žiaci 3. a 4. ročníka  získali  vedomosti 

z dopravnej výchovy. 

-Školský výlet – 27.6.2017 , žiaci 1.ročníka navštívili rekreačnú oblasť ALPINKA 

 

Počas školského roka sa nám podarilo uskutočniť takmer všetky naplánované akcie. 

Nepodarilo sa nám zrealizovať nasledovné akcie : návšteva Spišského Hrhova, Popoludnie so 

starými rodičmi, Šikovný chlapec, dievča, Všetkovedko. 

 

Počas šk. roka sme spolupracovali so SMŠ ELBA. 

Žiaci 1.A pod vedením p.Mgr.Valenčinovej a žiaci 1.B triedy pod vedením p.Mgr.Novackej 

spoločne absolvovali niekoľko akcií so žiakmi materskej školy. Budúci žiaci si pozreli našich 

prvákoch na otvorených hodinách v dňoch 1.12.2016 a 7.6.2017. Naši žiaci boli na spoločnej 

sánkovačke v priestoroch materskej školy ELBA. Spolupráca bola  dobrá. 

 

 

Zapojili sme sa so žiakmi do výtvarných súťaží : 

 „Vesmír očami detí“ 

 „Detská tvorba – moje zvieratko“ 

 „Čitateľský oriešok – detská ilustrácia“ – 

úspešná L.Zmijová, ktorej práca bola zaradená medzi 100 najlepších na Slovesnku 

v danej kategórii. 

 

 

 



Žiaci sa zapojili do viacerých matematických súťaží : 

 MAKSÍK - celoročná korešpondenčná matematická súťaž  – 3 žiaci z 3.A a 3 dvojice 

žiakov zo 4.A. 

 PYTAGORIÁDA – 7.12.2016, školské kolo v kategóriách P3 a P4. Zúčastnili sa ho 

všetci žiaci, z nich do okresného kola postúpili L.Liška a T.Sabadšág (4.A) z kategórie 

P4. Okresné kolo sa 

            uskutočnilo 14.3.2017 na ZŠ Šmeralova. 

 KLOKANKO – 20.3.2017, Zapojili sa 14 žiakov z 2., 3. a 4. ročníka, kde boli úspešní 

riešitelia:             L. Zmijová z 3.A (870. - 942. miesto) a S.Bombárová zo 4.A (1261. 

– 1549. miesto) 

 

5. ZAPÁJANIE SA DO  PROJEKTOV A PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI : 

 ETWINNING – celoročný medzinárodný projekt. Zúčastnili sa ho žiaci 4. ročníka 

pod vedením   Mgr. J. Mihálikovej. Spolupracovali so školami z Poľska, Turecka, 

Rumunska a Francúzka. Za tento projekt získali CERTIFIKÁT KVALITY. 

 ZDRAVÝ ÚSMEV – celoročný projekt, pod 

vedením študentov fakulty zubnej hygieny sa naučili správne starať o svoju zuby. 

 ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK – november až 

apríl, celoslovenský projekt. Zúčastnili sa ho žiaci 3.ročníka. Cieľom bolo rozvíjať u 

žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické 

myslenie a výtvarnú kreativitu. Úspešnou bola L. Zmijová v tvorbe ilustrácie, ktorej 

práca postúpila medzi 100 najlepšie na Slovensku v danej kategórii. 

 CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM -  

celoročný projekt, zameraný na rozširovanie a prehlbovanie komunikácie 

prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a 

zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. 

 VIEM ČO ZJEM – celoročný projekt, prvý 

ročník celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho 

cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov k vyváženému 

životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové 

aktivity. Zapojili sa do neho žiaci 4.ročníka. 

 ČÍTAJME SI – celoročný projekt, jeho 

cieľom je pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre 

detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú 

zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Tento rok sa do tohto maratónu zapojili 

žiaci 1. ročníka. 

 PODAJ ĎALEJ – celoročný projekt 

občianskeho združenia, žiaci podporili darovanými potravinami  a školskými 

pomôckami sociálne slabé rodiny a matky s deťmi. 

 

PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI : 

Okrem zapájania sa do projektov, sme sa na verejnosti prezentovali nasledovne :  

 ŠKOLA V PRÍRODE - zážitkové učenie v 

škole v prírode, ide o formu vyučovania, ktoré je realizované mimo školskej budovy - 

v prírode, kde žiaci a pedagógovia strávia určitý čas. Škola v prírode prináša žiakom 

nielen samotné vedomosti, ale aj rôzne zážitky a skúsenosti, ktoré stimulujú a 

rozvíjajú ich osobnostný a sociálny rozvoj, 



 DOD – 3.4.2017 otvorené hodiny pre 

verejnosť, kde sa rodičia spolu s deťmi mohli priamo zúčastniť vyučovania a stať sa 

súčasťou vyučovacieho procesu. 

 VIANOČNÁ AKADÉMIA – kultúrny 

program , kde sa žiaci prezentovali pred svojimi rodičmi a rodinou. 

 SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX -  

študentov Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogická fakulta cvičnými učiteľkami 

boli Mgr. Novacká – prvý ročník, PaedDr. Cisková – druhý ročník. 

 PRIEBEŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX - 

zahraničných študentov z Turecka a Nórska Prešovskej univerzity v Prešove, 

Pedagogická fakulta , ktorí sú na výmennom programe ERASMUS, cvičnou učiteľkou 

bola PaedDr. Novická – tretí ročník 

 VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC V ZOC 

MAX -  12.1.2017, prezentácia našej školy a výtvarných prác našich žiakov 

v obchodnom centre ZOC MAX, Prešov. 

         

6. Výchovno – vzdelávacie výsledky :  

Učitelia zhodnotili výchovno- vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016 /2017. 

Analyzovali  vstupné a výstupné previerky v predmetoch SJL a MAT, čím  zistili 

úroveň výuky v jednotlivých ročníkoch. Dodržiavali sme stanovený počet písomných 

previerok, diktátov a pedagogické zásady pri zadávaní domácich úloh. Učivo za 

školský rok je prebraté a zvládnuté. Koncoročné testy ukázali medzery, ktoré robia 

žiaci:  

1.roč.- SJL - mäkčene a dĺžne v slovách, vynechávanie písmen v slovách 

          MAT – okienkové príklady, slovné úlohy  

2.roč.- MAT – písomné počítanie s prechodom cez základ 10 

3.ročník – SJL - usporiadanie slov podľa abecedy MAT – premena jednotiek 

4.ročník – SJL – spodobovanie, neohybné slovné druhy MAT – nerovnice, neohybné 

slovné druhy 

 

7. Opatrenia: 

 Na základe analýzy záverečných testov sa sústrediť  na problémové úlohy na začiatku 

nasledujúceho školského roka. 

 V jednotlivých predmetoch sa naďalej zameriavať na multikultúrnu, enviromentálnu, 

rodinnú, zdravotnú výchovu, na výchovu k ľudovým tradíciam a na drogovú 

prevenciu.  

 Vo vyučovacích hodinách sa  naďalej zameriavať na čitateľskú a finančnú gramotnosť 

detí. 

 Zavádzať inovačné trendy vo vyučovacom procese, zamerať sa na metódu CLIL. 

 Obmieňať formy a metódy práce na skvalitnenie vých. – vzdel. procesu a rozvíjať 

potenciál detí, všestranne podporovať ich emocionálnu a sociálnu stránku osobnosti.  

 

                                                               PaedDr. M.  Novická 

                         vedúca MZ 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK jazykov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti PK jazykov za školský rok 2016/ 2017 

 
PK jazykov na ZŠ v šk. roku 2016/2017 bola zložená z  pedagógov týchto jazykov: 

ANJ,NEJ,SPJ,SJL.  Predmetová komisia vychádzala z plánu práce školy, z hlavných úloh 

jazykov a zo ŠVP.  Zasadnutia sa konali podľa plánu a podľa potreby. Učivo sa preberalo 

podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré vychádzali z učebných osnov 

a ŠVP. 

Do obsahu učiva boli zakomponované prvky environmentálnej výchovy, protidrogovej 

problematiky, finančná gramotnosť – prierezová téma, regionálne a národné prvky zo SJL 

a výchova k národnému povedomiu ( vých. – vzdel. ciele jednotlivých zložiek SJL ).V rámci 

cudzích jazykov do obsahu boli zakomponované prvky inonárodných kultúr (ANJ,NEJ,SPJ). 

Počas šk. roka PK jazykov úzko spolupracovala s MZ 1.- 4. roč. ( účasť na MZ I. stupňa, 

neformálne stretnutia venované prechodu žiakov 4. roč. na II. stupeň, správanie, 

samostatnosť, jazykové schopnosti – ANJ, SJL, komunikačné schopnosti, úroveň čítania, 

rozvoj čítania s porozumením, schopnosť vedieť učiť sa - vyberať si podstatné veci 

v jednotlivých témach).  

PK jazykov venovala pozornosť aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

.Ide o žiakov: M. Baják 7.A ,M. Ňachaj 7.A ,K.Čorej 8.A.Vyučujúci upravili výchovno-

vzdelávacie plány pre týchto žiakov zo SJL, ANJ, NEJ. Žiaci mali dlhší čas na písomné 

previerky, odpovede, diktáty zo SJL len prepisovali, neboli hodnotení známkou. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese učitelia vychádzali z diagnostickej správy zo špeciálno-

pedagogického vyšetrenia, ktoré realizovalo Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Prešove. Tak títo žiaci ako aj ostatní mali možnosť konzultácií 

s vyučujúcimi jednotlivých jazykov. 

Vo vyuč. procese SJL sa používali okrem učebníc aj slovníky, príručky, doplnková literatúra, 

pojmové mapy, časopisy, prezentácie v powerpointe, projekty.  V cudzích jazykoch sa 

využívali vhodné veku primerané učebnice ,učebné texty, časopisy, slovníky, obrazový 

materiál, počítačové programy, multimédiá, projekty. 

Pre žiakov jednotlivých ročníkov boli zo SJL  pripravené vstupné a výstupné testy a vstupné 

a výstupné diktáty, ktoré sa písali so žiakmi na začiatku šk.r. – október 2016 a na konci šk.r. – 

jún 2017. Testy boli zvládnuté lepšie ako pravopisná stránka v diktátoch. Podľa plánu boli 

napísané školské úlohy a kontrolné diktáty v jednotlivých ročníkoch. Žiaci 5.roč.písali 

Monitor. Úroveň bola vyššia ako celoslovenský priemer V ANJ sa písali testy, aj písomné 

previerky na overenie úrovne znalosti jazyka (reading, listening, writing). V NEJ a SPJ sa 

vedomosti preverovali písomnými previerkami, projektmi, tvorivými aktivitami. 

Komunikačné schopnosti zo SJL u mnohých žiakov sa zlepšujú, zvyšuje sa záujem o čítanie 

kníh na I. aj na  II. stupni(žiaci si v tomto šk.roku objednali mnoho kníh z edície Albatros, 

ktorá bola ponúknutá našej škole). Komunikačné zručnosti a konverzačné schopnosti žiakov 

sa zlepšujú aj v cudzích jazykoch. Prispievajú k tomu hodiny konverzácií s anglickými 

lektormi, tvorba tematických projektov, využívanie počítačových programov, práca 

s časopismi, zapájanie sa do olympiád, videá(v rámci národných sviatkov). 

 

 V SJL sme v I. a II. polroku realizovali netradičné hodiny literatúry v pobočkách knižnice 

P.O.Hviezdoslava (5.roč.-Rozprávky,6.roč. – Bájky,báje,7.roč. –Detský hrdina 



v literatúre,8.roč. – Štúrovci).Žiaci zaujímavou formou ,nenásilne si rozšírili poznatky z danej 

problematiky. 

Zrealizovali sme so žiakmi II.stupňa polytematickú exkurziu do Bojníc a okolia (navštívili 

sme aj Čičmany- žiaci si rozšírili poznatky z oblasti ľudovej slovesnosti). 

Navštívili sme so žiakmi5.-8.roč.Štátne divadlo v Košiciach, kde sme zhliadli balet 

Luskáčik(žiaci 

sa oboznámili s inou formou dramatického umenia).                                                                                                                                                                             

Žiaci II.stupňa si pripravili, viedli a prezentovali diskusiu o prečítaných knihách.(rozvíjali si 

komunikáciu, vystupovanie, kreativitu).Zapojili sa do Vianočnej tržnice(program výroba 

predmetov a ich predaj),čím si rozvíjali svoju samostatnosť, vystupovanie. 

Zapojili sme sa do niekoľkých súťaží ako boli: Hviezdoslavov Kubín(prednes poézie a prózy 

pre žiakov I.a II.stupňa. Žiaci absolvovali školské a okresné kolo).Súťaž Šaliansky Maťko – 

prednes povestí, bola pre žiakov 5.-7.roč.Víťazi školského kola sa zúčastnili okresného kola. 

Jednotliví žiaci, ktorí tvoria, sa zapojili do súťaže vo vlastnej tvorbe –Škultétyho rečňovanky. 

Zapojili sme sa do súťaže O najoriginálnejšiu lesnú  pohľadnicu v rámci projektu “Les ukrytý 

v knihe“(súťaž mala výtvarnú a literárnu časť).V kategórii starší žiaci S.Kováčová(8.A) 

obsadila 2.miesto a ako škola sme sa umiestnili na 8.mieste. 

Žiaci II.stupňa absolvovali Noc v škole pri príležitosti MDD. žiaci sa zapojili do  tvorivých 

aktivít(tvorba rozprávky, bájky, príbehu –text a ilustrácia). 

V ANJ žiaci si pripravovali po lekciách. projekty, zapojili sa do olympiády v  ANJ, kde 

S.Kováčová(8.A) obsadila 7.miesto v krajskom kole. V 8.ročniku žiaci písali vianočné 

listy(CHristmas letters) žiakom do Rumunska (listy a darčeky),čím si zdokonaľovali 

tvorivosť, písanie v angličtine. 

V NEJ žiaci pripravovali tematické projekty, učili sa nemecké piesne. Videá pomáhali žiakom 

8.roč.v konverzácii.  

V SPJ si pripomenuli Dni hispánskej kultúry.(zvyky, tradície, zaujímavosti) a pripravili si 

kvíz k danej problematike. Žiaci si pripravovali projekty k rôznym sviatkom, čím rozvíjali 

slovnú zásobu, kreativitu a písanie v danom jazyku. 

 

Žiaci počas šk.roka navštívili aj knižnice (British Centre, Hviezdoslavova knižnica) 

a pamiatky v našom meste(pamätné tabule významných osobností literárneho života ,ktoré 

pôsobili v našom meste),čím sa  obohatili o ďalšie poznatky. 

 

V rámci PK jazykov sme  využívali medzipredmetové vzťahy, spolupracovali sme  s učiteľmi 

I.stupňa, mestskými knižnicami, CVČ, ďalšími ZŠ, čím sme sa snažili rozvíjať u žiakov 

tvorivosť, komunikatívnosť, samostatnosť a obohacovať žiakov o nové poznatky.  

 

 
                                                           

 

Vypracovala: A. Removčíkvá 

            vedúca PK jazykov 
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 Správa o činnosti PK prírodovedných predmetov 

 za školský rok 2016/2017 

 
Vedúca PK PP:       Mgr. Miroslava Fornadľová 

    
Členovia PK PP:     Mgr. Slavomír Benč 

                                  Mgr. Katarína Čečková 

                                  Ing. Nadežda Fedorová 

                                  Mgr. Monika Knapiková 

                                  Mgr. Dávid Kulpa 

                                  PaedDr. Júlia Pavelová 

                                  PaedDr. Slavka Tejbusová 

                                  RNDr. Lenka Šarjaková 

 

1. Učebné plány boli realizované načas v tematických celkoch v súlade 

s platnými učebnými osnovami pre základné školy. (viď. www.sukromnaskola.sk). 

 

2. Členovia PK PP si vykonali vzájomné hospitácie a v priebehu školského 

roka si vymieňali a konzultovali skúsenosti z vyučovacieho procesu. 

 

 

3. Vyučujúci schválili klasifikáciu žiakov podľa platných tabuliek 

nasledovne: 

     100-90% -  1 

         89 - 75 % - 2 

         74 - 50 % - 3 

         49 - 30 % - 4 

29 -  0 % - 5 

 

4. Škola sa zapojila aj do mimoškolskej činnosti:  

 V rámci environmentálnej výchovy a biológie sa zapojila do súťaže v zbere 

bateriek ,,Zbieram baterky“. Zapojila sa do súťaže zberu viečok  ,,SABI“ 

a obalov Tetrapak. Zbierali sa aj vrchnáčiky z PET fliaš. Zapojili sme sa do 

akcie ,,Zber obnoseného a nepotrebného šatstva“, ktoré škola venovala 

charitatívnej organizácii ,,Archa“ v Prešove. Vyzbieralo sa cca 110 kg šatstva. 

 

 

 

5. Školské akcie: 

 

 Škola sa zapojila do projektu ,,Viem, čo zjem“, ktorá trvala v priebehu celého 

školského roka 2016/2017. Triedy (4.-7. roč.) medzi sebou súťažili 

v prezentáciách o zdravej výžive a v príprave zdravého jedla, žiaci dňa 2.11. 

2017 /streda/ absolvovali prednášku o zdravej strave aj s odborníkmi z Úradu 

verejného zdravotníctva v Prešove. Súčasťou projektu bola aj výtvarná súťaž 

,,Zdravie na tanieri“, žiaci boli ocenení pastelkami (BIO-ZDV). 

 Dňa 10.11. 2017 /štvrtok/ sa pre žiakov 5.-8. roč. uskutočnila prednáška ,,Peru- 

štyri strany sveta.    

http://www.sukromnaskola.sk/


 V decembri 2017 sa konala školská zbierka pod názvom PODAJ ĎALEJ - 

DIEŤA DIEŤAŤU. Veľkonočný balíček bol venovaný rodinám v hmotnej 

núdzi. Zbierku zastrešovalo občianske združenie v Prešove (BIO-ENV). 

 V marci 2017 sa konala školská zbierka pod názvom PODAJ ĎALEJ - DIEŤA 

DIEŤAŤU. Vianočný balíček bol venovaný rodinám v hmotnej núdzi. Zbierku 

zastrešovalo občianske združenie v Prešove (BIO-ENV). 

 Pri príležitosti „Medzinárodného dňa vody“ 22.03. 2016 /utorok/ bolo zriadené 

laboratórium ,,Water classroom“, kde boli pre žiakov 5. -8. roč. pripravené 

rôzne súťaže a kvízy na tému voda (BIO-ENV).  

 Pri príležitosti ,,Medzinárodného dňa Zeme“ sa 27.04. 2016 /štvrtok/ 

uskutočnilo spoločné upratovanie okolia školy (5.- 8. roč.) (BIO-ENV).  

 Dňa 27. 6. 2017 /utorok/ sa uskutočnila exkurzia ,,Biodiverzita prírodného 

prostredia“ do Zádielskej doliny, ktorej sa zúčastnili žiaci 8. roč 

(BIO,GEG,CHE). 

 ,,Healthy school“ – žiaci 6. roč. sa zapojili do medzinárodného e-

twinningového projektu o zdravom životnom štýle, ktorý prebiehal počas 

celého školského roka 2016/2017. Plánujeme v ňom pokračovať. 

 

 

6. Úspešne sme reprezentovali školu v rôznych súťažiach a olympiádach 

nasledovne:  

 

 September 2016 - návšteva planetária pre 5. ročník ZŠ. 

 Škola sa zúčastnila matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS a MAKSÍK. 

 December 2016 sa uskutočnila súťaž EXPERT geniality show, všetkovedko 

a tiež prebehlo školské kolo pytagoriády (7.- 8. 12. 2016). 

 19.12. 2016 /pondelok/ sa žiaci 8. roč. zúčastnili prednášky v planetáriu 

v Prešove ,,Vesmír je náš svet“. 

 Február 2017 – Buzogáň L.- účasť na GEG olympiáde. 

 Dňa 20.3. 2017 /pondelok/ sa konal matematický KLOKAN (zúčastnení 3 

žiaci) - úspešní riešitelia (Kováčová S.-254.-292. miesto, Cehelská A. – 534.-

577. miesto).   

 Marec 2017 – súťaž v planetáriu ,,Čo vieš o hviezdach“ – Tatar S., Bajak M. 

 Dňa 28.04. 2016 /piatok/ sa uskutočnila každoročná akcia pod názvom ,,Nie 

drogám“. Naši žiaci sa umiestnili na peknom 4. mieste. (BIO-ZDV).  

7. Pedagogickí pracovníci sa pravidelne zúčastňovali na vzdelávacích podujatiach, ktoré 

organizovala Európska vzdelávacia agentúra, Metodické centrum v Prešove, Štátna 

jazyková škola v Prešove a vzdelávací portál E-Twinning. Vzdelávania sa 

zúčastňovali: Mgr. Slavomír Benč  (etwinning - Školské projektové a medzinárodné 

partnerstvá cez internet ,,Healthy school“ ), Mgr. Miroslava Fornadľová (ANJ úroveň 

B2 a etwinnig - Školské projektové a medzinárodné partnerstvá cez internet ,,Healthy 

school“), Mgr. Monika Knapiková (ANJ úroveň B2 a etwinning – Školské projektové 

a medzinárodné partnerstvá cez internet ,,Metrický príbeh“). PaedDr. Júlia Pavelová 

ANJ (C1) – štúdium ANJ ukončené 26.05. 2016 /štvrtok/ (úroveň C1) a školenie 

Medzinárodná vedecká konferencia CLIL 2016-workshop ,,Putting CLIL into 

Practice“.. RNDr. Lenka Šarjaková – školenie Medzinárodná vedecká konferencia 

CLIL 2016-workshop ,,Putting CLIL into Practice“. 

 



8. Výstupné testy z predmetu MAT pre 5.-7. ročník sa konali 16.6. 2017 a pre 8.roč. 15.6. 

2017. 

 

Zriaďovateľ a vedenie školy zabezpečujú skvalitnenie  podmienok pre vyučovanie. Boli 

zakúpené učebné pomôcky pre jednotlivé vyučovacie predmety. 

 

Odporúčania:  

1. Zlepšiť vedomostnú úroveň žiakov zapájaním sa do vedomostných súťaží a olympiád. 

2. Zakúpiť efektívne vyučovacie pomôcky. 

3. Organizovať podľa možností rôzne výlety a exkurzie prírodovedných predmetov. 

 

 

 

 

                   Mgr. Miroslava Fornadľová 

           vedúca PK PP 
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 Správa o činnosti PK spoločenskovedných predmetov  

(DEJ, OBN, ETV, NBV, HUV, VYV, VUM)  

za školský rok 2016/2017 

 
Predmetová komisia humanitných a spoločensko-vedných predmetov pracovala  v tomto 

zložení : 

Dejepis – PaedDr. Alena Removčíková, Mgr. Lenka Krajňaková 

Občianska náuka – PaedDr. Alena Removčíková 

Etická výchova – Mgr. Zuzana Bednárová 

Náboženská výchova – Mgr. Marián Škripko 

Hudobná výchova – Mgr. Zuzana Bednárová 

Výtvarná výchova – Mgr. Mária Valenčinová, Mgr. Bibiána Novacká 

Výchova umením – Mgr. Zuzana Bednárová 

 

Predmetová komisia (PK) zasadala v školskom roku 2016/2017 pravidelne, spolu  šesťkrát.  

Na svojich zasadnutiach postupovali jej členovia podľa programu, ktorý vychádzal z plánu práce PK a 

aktuálnych potrieb. Počas celého školského roka PK priebežne kontrolovala plnenie ŠkVP a TVVP za 

jednotlivé predmety, podieľala sa na tvorbe inovovaného školského programu, hodnotila prácu žiakov 

na vyučovacích hodinách, rôznych podujatí, aktivít pre žiakov v škole či mimo školy,  zabezpečovala 

výchovné koncerty, prednášky a besedy, exkurzie pre žiakov, organizovala súťaže a zapájala žiakov 

do rôznych súťaží, hodnotila účasť a umiestnenia žiakov na súťažiach, prezentovala prácu žiakov na 

rôznych podujatiach. 

PK spoločenskovedných predmetov spolupracovala aj s inými PK a to najmä pri organizovaní 

exkurzií, projektov, rôznych podujatí a súťaží. Veľkým úspechom tejto spolupráce bola 3 – dňová 

polytematická exkurzia do Bojníc a okolia pre žiakov II. stupňa. Žiaci počas nej získali nové poznatky, 

ale aj prehĺbili svoje vedomosti z predmetov ako DEJ, VYV, VUM, SJL, GEG, BIO. U žiakov mala 

veľký úspech, preto na ďalší školský rok plánujeme ďalšiu takúto exkurziu. 

V rámci programu eTwinning sme v spolupráci s p. uč. Zelenou (ANJ) zrealizovali projekt s názvom 

Christmas In Your Country. Do nášho projektu sa zapojili žiaci gymnázia z Rumunska - Scoala 

Gimnaziala "Viceamiral Ioan Murgescu", Valu lui Traian, Constanta. Cieľom bolo spoznať vianočné 

tradície oboch krajín prostredníctvom prezentácie v anglickom jazyku.  

PK taktiež vykonávala hospitačnú činnosť na pedagogickej praxi študentov vysokej školy (Prešovská 

univerzita). Pedagogickú prax vykonávali študenti vysokej školy v predmetoch hudobná výchova 

a etická výchova.  

 

 Práca žiakov na vyučovacích hodinách: 

DEJ  - tvorba projektov, vyučovanie v múzeu  

OBN  - tvorba rôznych projektov, vedenie diskusie na rôzne témy, besedy, kvíz  

ETV  - besedy, tvorba projektov a vedenie diskusií na rôzne témy 

NBV - vedenie diskusií na rôzne témy 

HUV  - tvorba projektov, prezentácií, hudobných aktualít, tvorba vlastnoručne zhotovených 

hudobných        nástrojov, aktívne zapájanie sa do hudobných činností na hodinách, príprava 

vystúpenia na       školskom programe, účasť na speváckej súťaži, účasť na projekte 

eTwinning  



VYV, VUM  - tvorba výtvarných prác (kresieb, plagátov) a vlastných výrobkov k rôznym 

                podujatiam organizovaných školou (Vianočná tržnica a program), výstava žiackych 

prác      (ZOC MAX), účasť vo výtvarných a fotografických súťažiach, účasť na 

projekte eTwinning 

 

 Účasť na projektoch: 

HUV, VUM, ANJ – účasť žiakov 8.A triedy v programe eTwinning – vlastný projekt Christmas 

In Your       Country  (november – december 2016) 

 

 Výchovné koncerty, divadelné predstavenia: 

divadelné predstavenie Luskáčik – Štátne divadlo Košice (december 2016) 

muzikálové predstavenie Mníšky  (marec 2017) 

         

 Školské programy, podujatia: 

školský program pre rodičov Vianočný program a tržnica (december 2016) 

školské podujatie pre žiakov k MDD – Noc detí (jún 2017) 

 

 Prednášky, besedy: 

        OBN, ETV – beseda s policajtkou – protidrogová a dopravná výchova (november 2016) 

        DEJ, VUM, SJL – prednášky v múzeu - projekt Škola v múzeu (marec, jún 2017)      

 

 Exkurzie: 

        DEJ, VUM, SJL GEG, BIO  -  polytematická exkurzia Bojnice a okolie (október 2016)  

  

 Súťaže, olympiády: 

        VYV, VUM: 

 Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - krajské kolo (február 2017)    

- bez umiestnenia, ocenenie za prínos 

 

Literárno – výtvarná súťaž Naj lesná pohľadnica  v rámci celoslovenskej kampane Les 

ukrytý v knihe, organizátor: Národné lesnícke centrum vo Zvolene (máj) 

- vyhodnotenie: kategória starší žiaci  –  2. miesto:  Simona Kováčová (8.A)  
 

 Školská fotografická súťaž, téma: Mesto Prešov (máj 2017) 

- všetci žiaci II.st. 

- I. kategória (5., 6. ročník)  –  1. miesto: Tamara Macejová (6.A) 

    2. miesto: Anton Iakushev  (5.A) 

    3. miesto: Pavol Mihálik (6.A)  

- II. kategória (7., 8. ročník)  –  1. miesto: Simona Kováčová (8.A) 

               2. miesto: Florián Steiniger (8.A) 

    3. miesto: Laura Faithová (7.A) 

         HUV: 
Spevácka súťaž Slávik Slovenska 2017 – základné, školské kolo (apríl 2017) 

- školské kolo:  

II. kat. (4. – 6. roč.) – 1. Iveta Šechná (6.A) 

   2. Hana Slimáková (5.A) 

   3. Linda Fecková (5.A)  

III. kat. (7. - 8. roč.) –  1 . Samuel Tatar (7.A) 

 



- okresné kolo: neúčasť 

 

  OBN: 

 Školský Kvíz z občianskej náuky (jún 2017) 

 -  vyhodnotenie: koniec júna 2017  

 

Hlavné úlohy PK humanitných a spoločenskovedných predmetov boli počas školského roka 

2016/2017 plnené načas. Niektoré akcie, podujatia, ktoré neboli zrealizované boli presunuté na ďalší 

školský rok. 

 

   

 

                              Mgr. Zuzana Bednárová 

                       vedúca PK 
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Správa o činností PK TSV za školský rok 2016/2017  
 

 

Vedúci PK PP:       Mgr. Slavomír Benč 

    
Členovia PK PP:    Mgr. Miroslava Fornadľová 

                                Mgr. Slavomír Benč 

 

Tematické výchovno – vzdelávacie plány: 

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány z TSV sa plnili priebežne. Menšie meškanie 

v mesiaci február bolo zapríčinené školskou akciou Lyžiarsky kurz, ale v priebehu ďalšieho 

mesiaca marec sa všetko potrebné učivo dobralo.  

 

Školské súťaže a olympiády: 

 

V rámci predmetu bolo plánované zapojiť žiakov do olympiád, súťaží cez školský 

portál www.skolskysport.sk a zorganizovať školské kolo v bedmintone. Termínovník súťaží 

a olympiád bol zverejnený na portály. Výsledky všetkých súťaží, sú zapísane v hodnotiacej 

správe na ďalšej strane. 

 

Zoznam a výsledky povinných školských akcií: 

 

 OŽAZ - Delňa (8.9.2016) všetky triedy 

Žiaci II. stupňa absolvovali povinné branné cvičenie, ochranu života a zdravia, pobyt 

a pohyb v prírode, prvú pomoc, civilnú ochranu. 

 

„Zálesák“ Múzeum na kolesách (17. – 18.5.2017): interaktívna prednáška a následne 

výlet na Šarišský hrad v rámci OŽAZu (orientácia v teréne, dopravná výchova, civilná 

a protipožiarna ochrana) 

 

 Cezpoľný beh (10.10.2016) 

7. miesto -  Lukáš Seman, Matviy Dnistryan, Kristián Čorej 

 

 Bedmintonový turnaj – školské kolo (22.12.2016) 

               chlapci     dievčatá 

1.miesto – Lukáš Seman VIII.A.  Tamara Macejová VII.A 

2.miesto – Alex Dovičák V.A.  Adriána Cehelská VII.A.   

3.miesto – Damián Sabadšág V.A.  Simona Kováčová VII.A. 

 

 Obvodné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov (8.11.2016) 

Bilas Alex, Bombarová Sofia , Gonosová Ester, Leškovská Olívia, Leškovský Oliver, 

Liška Lúkáš, Nguyen Huu Mink Tri, Saloky Marko, Saraková Letícia, Širota Marián, 

Tatar Tobiaš 

Zmijová Lillka 

 

 



 Školské majstrovstvá Krajské kolo v zrýchlenom šachu 2016/2017 (16.12.2016) 

1.miesto – Florián Steiniger (VIII.A.), 

 

 Lyžiarsky výcvik  SZŠ PO (6.- 10.2.2017) 

Žiaci V.A., VI.A., VII.A, VIIII.A., sa zúčastnili LV, ktorý sa konal SKI Bachledová, 

Ždiar pod vedením Mgr. Slavomír Benč 

 

 McDonald´s CUP – obvodné kolo (4.4.2017) 

2.miesto - (III.A., IV.A.) 

 

 ,,NIE Drogám,, obvodné kolo (28.4.2017) 

4.miesto – Kováčová Simona, Lukáš Vook (VIII.A.), Bianka Kovalčíková, Matej 

Nachaj (VII.A.), Tamara Macejová, Dominik Bilas (VI.A.) 

 

 Vedomostná súťaž o Olympizme – školské kolo (4.5.2017) 

1.miesto - Samuel Tatar (VII.A.) 

2.miesto - Adriána Cehelská (VII.A)   

3.miesto – Marek Baják (VII.A.) 

 

 Vedomostná súťaž o Olympizme – ELBA (5.5.2017) 

6.miesto - Sophia Saraková, Adriána Cehelská, Samuel Tatar, Marek Baják (VII.A) 

 

 FutbalPool  (19.5.2017) 

1.miesto – Damián Sabadšág, Alex Dovičák (V.A) 

5.miesto – Lukáš Seman (VIII.A.), Dominik Bilas (VI.A.) 

 

 Beh Olympijského dňa Prešov  (22.6.2017) vybraný žiaci z I. stupňa a V.A., VI.A., 

VII.A., VIII.A triedy. 

 

Najúspešnejší žiaci v rámci reprezentácie školských súťaži a olympiád: 

 

1.miesto – Lukáš Seman VIII.A. 

2.miesto – Damián Sabadšág V.A 

3.miesto – Alex Dovičák V.A. 

 

       Mgr. Slavomír Benč 

                                     vedúci PK 
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Správa o  činnosti   koordinátora prevencie drogových závislostí, 

HIV a AIDS   za   školský rok 2016/2017 

 

 

Prevencia drogových závislostí, HIV a AIDS bola zapracovaná do časovo - 

tematických plánov jednotlivých vyučovacích predmetov, plánov triednych učiteľov, 

plánov metodických orgánov.  

 Rodičia žiakov boli oboznámený s Vnútorným školským poriadkom a s opatreniami 

vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí.  

Počas školského roka bol formovaný pozitívny vzťah k záujmovým činnostiam 

a vytváraný priestor pre činnosť záujmových krúžkov a organizované spoločenské 

podujatia v čase mimo vyučovania ktoré predchádzali kriminalite a ponúkali tvorivé 

činnosti k zmysluplnému využitiu voľného času.  

Koordinátor zabezpečil besedy venované problematike závislostí, šikanovania, 

ľudským právam, nelátkovým závislostiam a  prevencii HIV a AIDS. Taktiež 

poskytol informácie o protidrogovej prevencii pre pedagogických pracovníkov na 

pedagogických poradách.                

V spolupráci s triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou, žiackou radou a s 

koordinátorom  výchovy k ľudským právam sme pravidelne pripravovali podujatia  

a obohacovali činnosť novými aktivitami: 

 

11.11.2016 sa študenti gymnázia pod pedagogickým dozorom telocvikárov 

zúčastnili súťažno-zábavného podujatia NIE DROGÁM. 

14.11.2016 bola zorganizovaná beseda pre žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka SZŠ 

s príslušníčkou policajného zboru na tému – Práca polície a protidrogové tematika. 

7.12.2016 v spolupráci s organizáciou Slovensko bez drog sa študenti 1., 2., 3. 

ročníka gymnázia zúčastnili prednášky Pravda o drogách. 

20.4.2017 Doc. Monika Bosá viedla diskusiu so študentmi 1., 2., 3. ročníka 

gymnázia o problematike ľudských práv žien z historického vývoja. 

28.4.2017 sa žiaci SZŠ pod pedagogickým dozorom telocvikárov zúčastnili súťažno-

zábavného podujatia NIE DROGÁM 

3.5.2017 v spolupráci s výchovným poradcom bola zorganizovaná prednáška na 

tému Nelátkové závislosti, ktorej sa zúčastnili študenti 4. ročníka gymnázia. 

6.6.2017 pod dozorom Mgr. Lucie Szentesi, vyučujúcej seminár z občianskej náuky, 

študenti daného semináru navštívili Okresný sud v Prešove a zúčastnili sa súdneho 

pojednávania vo veci finančného podvodu. 

12.6.2017 pod vedením Mgr. Miroslavy Fornandľovej sa konal na SZŠ projekt Viem 

čo zjem, ktorého sa zúčastnili žiaci  5., 6., 7. a 8. Ročníka. 

 



Počas školského roka boli usporiadané aktivity z príležitosti dní vyhlásených na 

podporu zdravia, prevenciu pred toxikomániou a posilňovať zdravý životný štýl 

žiakov a prevenciu pred chorobami HIV a AIDS. Výchovne to  využili aj učitelia na 

triednických hodinách.  

 

 

Na škole sme si pripomenuli významné svetové dni : 

  10.10 Svetový deň duševného zdravia – informácie podané na triednických 

hodinách 

  20.11 Medzinárodný deň bez fajčenia – prednáška Pravda o drogách 

  1.12. AIDS svetový deň prevencie – informácie podané na triednických 

hodinách 

  25.3. Deň zápasu za ľudské práva – prednáška Doc. Monika Bosá 

  7.4. Svetový deň zdravia – projekt Viem čo zjem  

  31.5. Svetový deň bez tabaku– diskusie na danú tému na hodinách chémie 

26.6. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania 

– súdne pojednávanie 

 

V budúcom školskom roku plánujeme pokračovať už v zabehnutých aktivitách 

a samozrejme spestriť ponuku prednášok a diskusií. Plánujeme pozvať Mrg. Martinu 

Libovú z regionálneho úradu verejného zdravotníctva ku dnu Svetovému dňu zdravia, 

ktorá priblíži študentom tému Diabetes. V spolupráci s členskou organizáciu pre 

plánované rodičovstvo chceme pripraviť besedu ku dňu AIDS svetový deň prevencie.  

 

 

 

            

      RNDr. Šarjaková Lenka   

    koordinátorka prevencie drogových závislosti, HIV a AIDS 
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Správa o činnosti koordinátora  

environmentálnej výchovy za školský rok 2016/2017 
 

 Vypracovali sme plán koncepcie zdravotnej a environmentálnej výchovy a oboznámili 

ostatných pedagogických pracovníkov. 

 Zahrnuli sme do časovo-tematických plánov jednotlivých predmetov témy, týkajúce sa 

zdravotnej a environmentálnej výchovy. 

 Pripravili a aktualizovali sme nástenku venovanú zdravotnej a environmentálnej 

výchove. 

 Získali a spracovali sme informácie a propagačný materiál o zdraví, zdravom 

životnom štýle a životnom prostredí a tiež škodlivosti fajčenia a sprístupnili sme ich 

žiakom v rámci triednických hodín, telesnej a športovej výchovy. 

 Oboznámili sme učiteľov a žiakov so separovaním druhotného odpadu, PET fliaš a 

plastov a udržiavaním čistoty v areáli, ale aj mimo školy. 

Zber druhotných surovín: 

Baterky 

Tetrapakové obaly 

Vrchnáky z plastových fliaš 

Zber obnoseného šatstva 

 V rámci triednických hodín sme sa venovali tematike ochrany lesov: Apríl – mesiac 

lesov.   

 Pravidelne sme  kontrolovali plnenie cieľov a úloh, ktoré vyplývali z plánu zdravotnej 

environmentálnej výchovy. 

 

Akcie a súťaže na podporu ochrany zdravia a životného prostredia: 

 17.-21.10. – týždeň zdravej výživy 

 Projekt „Viem, čo zjem“ – projekt o zdravej výžive 4.-7.roč. ZŠ – prednášky a aktivity 

 2.11.- prednáška k zdravej výžive – pracovník z úradu verejného zdravotníctva 

 11.11. - Súťaž  „Nie drogám“  venovaná protidrogovej tematike – pre SŠ – 3.miesto 

 V rámci predmetu UKL - JUNK ART – vytváranie umeleckých diel z odpadového 

materiálu  

 zbierka pre rodiny v hmotnej núdzi „Podaj ďalej – dieťa dieťaťu“ – veľkonočný 

a vianočný balíček pre OZ  

 22.3. pri príležitosti „Medzinárodného dňa vody“  exkurzia do čistiarne odpadových 

vôd Sabinov-Orkucany (1-3.roč. Gym) a „Water classroom“ – kvízy, súťaže 

a prednáška venovaná vode (5.-8.roč. ZŠ) 

 Pri príležitosti ,,Medzinárodného dňa Zeme“ (22.4.)  sa 27.4. v škole konala akcia pod 

názvom ,,Earth Day“, žiaci poupratovali okolie školy.  

 Súťaž  „Nie drogám“  venovaná protidrogovej tematike – pre ZŠ – 4.miesto 

 10.5. sa uskutočnila prednáška venovaná poskytovaniu prvej pomoci so zdravotníčkou 

p. Mgr. T. Husárovou (1.roč. Gym) 

 Literárno-výtvarná súťaž „Naj lesná pohľadnica“ v rámci kampane „Les ukrytý 

v knihe“ -2.st. ZŠ 



 14.6. exkurzia na transfúznu stanicu (3. a 4. roč. Gym) 

 27.6. Exkurzia – Zádielská dolina – biodiverzita prírodného prostredia (žiaci 8.roč.  ZŠ 

a SŠ) 

 

V závere konštatujeme, že plán a všetky ciele vyplývajúce z celoročného plánu pre 

zdravotnú  a environmentálnu výchovu boli splnené . 

 

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Sabová 

                                                                                 koordinátor ENV  
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Správa o činnosti koordinátora  krúžkovej činnosti  

za školský rok2016/17 

 
Záujmové krúžky majú na našej škole svoju tradíciu. Žiaci a študenti ich s obľubou 

navštevujú, čo prispieva k pozitívnemu využívaniu ich voľného času. Na jednotlivých 

krúžkoch obohacujú a dopĺňajú svoje vedomosti, rozvíjajú svoje pohybové aktivity a formujú 

svoje zručnosti.  

Cieľom krúžkovej činnosti na škole bol vždy prioritný záujem o žiaka a jeho voľný 

čas. Táto činnosť napomáha nielen zvyšovaniu ich vedomostnej úrovne, ale je aj akousi 

formou zábavy, pri ktorej sa žiaci učia. 

 

V šk. roku 2016/2017 pracovali na našej škole tieto krúžky: 

Súkromná základná škola:    Súkromné gymnázium: 
Bystrá hlavička     Florbal II.  

Z každého rožka troška    Lyžiarska náuka 

Tvorivé aktivity     Cvičenia z biológie 

Anglický jazyk hrou III.    Krúžok programovania 

Anglický jazyk hrou IV.     

Krúžok netradičných športov 

Futbal       

Florbal I.      

Mladý žurnalista      

 

Vo všetkých krúžkoch žiaci pracovali pod vedením skúsených pedagógov. Práca       

vo všetkých krúžkoch prebiehala podľa vopred vypracovaných plánov činnosti. Žiaci sa 

oboznámili s danou problematikou a nadobúdali nové bohaté skúsenosti. 

 

Bystrá hlavička 

 Krúžok Bystrá hlavička navštevovalo 14 žiakov 1. a 2. ročníka SZŠ. Krúžok bol 

zameraný na rozvoj kognitívnych schopností z oblastí: SJL, MAT a ANJ. Využívali sme 

didaktické hry, hrové aktivity a prácu s interaktívnou tabuľou (portál „Planéta vedomostí“, 

„Kozmix“). V rámci SJL sme sa zamerali na rozvoj sluchovej analýzy slov, čítanie a písanie 

slabík, slov, viet. Rozširovali sme anglickú slovnú zásobu prostredníctvom anglických piesní, 

hier a pracovných listov. 

 

Z každého rožky troška  

  Tento krúžok navštevovalo 12 žiakov prvého ročníka SZŠ. U žiakov sme rozvíjali 

výtvarné zručností, slovnú zásobu z anglického jazyka, pracovali sme s interaktívnou tabuľou, 

kde sme rozvíjali úlohy na pamäť a postreh. 



 

Tvorivé aktivity 

 Krúžok Výtvarné všeličo navštevovalo 14 žiakov 1. a 2. ročníka SZŠ. Cieľom krúžku 

bolo rozvíjať tvorivosť a motoriku. Počas celého šk. roka sme pracovali s rôznymi materiálmi 

a osvojovali sme si rôzne techniky. Snažila som sa zlepšiť u žiakov zručnosť, rozvíjať 

výtvarné cítenie. 

 

Anglický jazyk hrou III. 

 Krúžok navštevovalo 15 žiakov 3. A triedy. Na tomto krúžku si žiaci rozvíjali slovnú 

zásobu hravou formou, pracovali s anglickým textom, precvičovali a upevňovali si gramatiku 

s využitím množstva pracovných listov. Cieľom bolo rozvíjať u mladších žiakov pozitívny 

vzťah k cudziemu jazyku. Žiaci sa naučili veľa anglických piesní, hier a prečítali si rôzne 

príbehy. Na konci roka sme sa sústredili aj na hláskovanie slov. 

 

 

Anglický jazyk  hrou IV. 

V krúžku Anglický jazyk hrou IV. bolo prihlásených 11 žiakov štvrtého ročníka. 

Hlavným cieľom tohto krúžku bolo rozvíjať komunikačné a prezentačné zručnosti 

v anglickom jazyku, a to v zložke čítanie, písanie, počúvanie a hlavné rozprávanie. Sústredili 

sme sa na prácu s textom, pracovné listy, dramatizáciu, riešenie gramatickým úloh. Navštívili 

sme knižnicu, pozerali sme DVD a počúvali sme CD. Pracovali sme s internetovým portálom 

www.planetavedomosti.sk. Žiaci si mali možnosť riešiť online úlohy. Využívali sme 

multimediálnu učebňu.  

 

Mladý žurnalista 

Tento krúžok vypĺňa žiakom voľný čas. Žiaci sa učia pracovať v kolektíve, učia sa 

princípu zdravej komunikácie. Vyhľadávajú informácie a učia sa ich spracovať. Získavajú 

všeobecný prehľad z rôznych oblastí života. Krúžok prispieva k rozvoju vyjadrovacích 

schopností a k zlepšenie pravopisnej stránky. Taktiež rozvíja kreativitu, samostatnosť, 

asertívnu komunikáciu, organizačné schopnosti a slovnú zásobu. Žiaci sa tu učia vyjadriť 

vlastný názor na daný problém a tolerovať názory iných. 

 

 

 

http://www.planetavedomosti.sk/


Krúžok netradičných športov 

V krúžku Netradičné športy sme sa venovali nácviku a zdokonaľovaniu                      

sa v netradičných športoch a športových aktivitách ako sú: CrossFit, Tabata, Aerobik, Frisbe, 

Ringo, Ogo, Rope-skipping, Kuželky, Tenis, Stolný tenis, Skoky na trampolíne, Moderná 

gymnastika – obruč, švihadlo, Športová gymnastika – prostné, preskoky cez kozu 

a korčuľovanie na ľade.  Tento krúžok navštevovalo 13 žiakov I. a II. stupňa SZŠ, 1 krát 

týždenne. V závere konštatujeme, že krúžok splnil očakávané ciele a žiaci sa mali možnosť 

nie len oboznámiť, ale aj zdokonaliť v iných druhoch športov, než s akými sa stretávajú na 

hodinách športovej a telesnej výchovy. 

 

 

Futbal 

Krúžok navštevovalo 17 žiakov I. a II. stupňa SZŠ. Spolu bolo 30 stretnutí                

po 2 hodiny v pondelok od 14:00 – 15:30 hod. Na tomto krúžku sa žiaci oboznámili 

s pravidlami ffutbalu, zásadami fair play. Z praktických činností si osvojili základné herné 

činnosti jednotlivca, herné kombinácie, ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu 

sme sa učili vykonávať správne herné činnosti jednotlivca, ktoré sme neskôr uplatňovali v hre 

a modelových situáciách. Žiaci mali pozitívne ohlasy na činnosť krúžku. 

 

Florbal I. 

Krúžok navštevovalo 28 žiakov II. stupňa SZŠ. Spolu bolo 30 stretnutí po 2 hodiny vo 

štvrtok od 14:30 – 16:00 hod. Na tomto krúžku sa žiaci oboznámili s pravidlami florbalu, 

zásadami fair play. Z praktických činností si osvojili základné herné činnosti jednotlivca, 

herné kombinácie, ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu sme sa učili vykonávať 

správne herné činnosti jednotlivca, ktoré sme neskôr uplatňovali v hre a modelových 

situáciách. Žiaci mali pozitívne ohlasy na činnosť krúžku 

 

Florbal II. 

Krúžok navštevovali študenti gymnázia. Spolu bolo 21 stretnutí  po 2 hodiny a 6 

stretnutí po 3 hodiny v utorok od 14:30 – 16:00 hod.  Na tomto krúžku sa žiaci oboznámili 

s pravidlami florbalu, zásadami fair play. Z praktických činností si osvojili základné herné 

činnosti jednotlivca, herné kombinácie, ale aj herné systémy. Na začiatku každého tréningu 

sme sa učili vykonávať správne herné činnosti jednotlivca, ktoré sme neskôr uplatňovali v hre 

a modelových situáciách. Žiaci mali pozitívne ohlasy na činnosť krúžku. 



 

Lyžiarska náuka 

 Krúžok navštevovali študenti gymnázia. Na stretnutiach sme sa venovali hlavne teórií. 

Preberali základné zjazdové techniky, pravidlá, organizáciu, BIELY KÓDEX a pod. Po 

absolvovaní základných inštrukcií, pravidiel a zvládnutí teórie sme si všetko išli vyskúšať 

prakticky. Lyžiarsky výcvik sme absolvovali na Donovaloch v termíne 03. – 05. 02. 2017. 

Študenti si pochvaľovali krúžok ako aj výcvik a tešia sa na budúci rok. 

 

Cvičenia z biológie 

 Hlavným cieľom krúžku je príprava žiakov na maturitnú skúšku z biológie               

a na prijímacie skúšky na VŠ sa zameraním na medicínu u nás, ale aj v Českej republike. 

Krúžok bol určený pre študentov 4. a 5. ročníka gymnázia. Obsahom tohto krúžku                 

je stredoškolské učivo biológie formou testových úloh. 

 

Krúžok programovania 

 Hlavným cieľom krúžku programovania bolo zábavnou a pútavou formou naučiť 

žiakov programovať. Základom bolo riešenie problémov pomocou jednoduchých algoritmov                 

v programovacích prostrediach Imagine, Lazarus a Scratch. Programovacie jazyky boli 

vybrané tak, aby mohli žiaci pracovať aj doma, bez potreby nákupu licencií.  Žiaci získali 

základné zručnosti programovania. Študijné materiály, vrátane úloh a ich riešení sú dostupné 

online na školskom e-learningovom portáli moodle.  

 

Mgr. M. Hudáková 

     koordinátorka krúžkovej činnosti 
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Správa o činnosti  koordinátora 

Súkromného školského strediska  voľnočasových aktivít  

za  školský rok 2016/2017 

 
Školské stredisko VČA v šk. roku 2016/2017 navštevovalo spolu 66 žiakov         

(z toho   55 žiakov pravidelne a 11 žiakov nepravidelne).    

Školské stredisko VČA vykonávalo svoju činnosť v troch oddeleniach: 

- I. oddelenie: 22 žiakov (žiaci 1. a 2. ročníka) 

- II. oddelenie: 22 žiakov (žiaci 1., 2. a 3. ročníka) 

- III. oddelenie 22 žiakov (žiaci 3. a 4. ročníka) 

Činnosti voľnočasových aktivít (VČA) boli v školskom roku 2016/2017 zamerané                 

na utváranie čoraz lepších predpokladov na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žiaka.            

Vo všetkých aktivitách sme dbali na spoluprácu žiakov, vzájomnú úctu, rešpektovanie, zdravý 

vývoj  a prelínanie výchovno-vzdelávacích činností. Cieľom bolo rozvíjať spolupatričnosť,                           

cit pre spoločenstvo, toleranciu a to hlavne prostredníctvom hier, súťaži a neformálnych 

rozhovorov. 

Pedagogický prístup bol orientovaný na posilňovanie priateľských vzťahov medzi 

rovesníkmi, na rozvíjanie prosociálneho správania sa detí s rešpektovaním ich individuálnych  

potrieb a záujmov. 

       Žiakov sme viedli  k slušnému správaniu, osvojovaniu si základných hygienických 

návykov a k zásadám správneho stolovania. 

       U žiakov sme rozvíjali tvorivé schopnosti, pohybové zručnosti, prírodovedné 

a enviromentálne cítenie a napomáhali sme vybudovať pozitívny vzťah k sviatkom 

a tradíciám.  

Úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti boli plnené priebežne. 

Okrem mnohých menších činností sme pripravili aj tieto väčšie akcie: 

„Šarkaniáda“ – súťaž v púšťaní šarkanov; 

„Vianočná tržnica“ – program pre rodičov 

 „Vianočná burza“ – tvorivé dielne - výrobky na predaj; 

„Deň žien“ – tvorivé dielne – darčeky pre mamky a babky;  

„Deň matiek“ – tvorivé dielne -  darčeky pre mamky; 

„Športové popoludnie VČA“ – hry a súťaže pre žiakov VČA 

„Deň otcov“ – tvorivé dielne - darčeky pre otcov. 



„Človeče nehnevaj sa“ - súťaž 

 

 V spolupráci s I. stupňom základnej školy sme sa zapojili do týchto podujatí: 

„Pasovanie Prvákov“ 

„Vianočná tržnica“ 

„Halloween“ 

„Karneval“ 

„Noc v škole“ 

 

 

 

Hodnotenie oblasti výchovy: 

Spoločensko-vedná činnosť 

Túto činnosť sme využívali pri každodenných aktivitách. Učili sme sa spolupracovať 

pri kolektívnych a skupinových činnostiach. Postupne sme si osvojili prvky sebadisciplíny, 

ohľaduplnosti, tolerancie a sebakritiky. Pri tejto oblasti výchovy sme využili najmä 

neformálne rozhovory. 

Esteticko-výchovná činnosť 

Táto činnosť umožňuje žiakom zdokonaľovať sa v kreslení, maľovaní, tvorivosti 

a pod. Žiaci si tu rozširujú svoje nápady a predstavy. Vyrábali sme rôzne práce a výrobky, 

ktoré nám poslúžili na výzdobu a skrášlenie našich tried aj vestibulu našej školy. 

Pracovno-technická činnosť 

Usilovali sme sa o rozvíjanie pracovno-technických zručností, vedomostí aj presností 

primeraných veku žiakov. Zhotovené výrobky sme pravidelne vystavovali v našich triedach. 

Používali sme rôzne materiály a techniky. 

Prírodovedno-enviromentálna činnosť 

Orientovali sme sa na vychádzky do okolia našej školy. Pozorovali sme zmeny 

v prírode, životné prostredie, znečistené prostredie a pod. Žiaci zbierali živý materiál, ktorý 

následne využili na vytváranie rôznych výrobkov. So žiakmi sme siali zrno, presádzali kvety 

a viedli sme ich, aby dbali na čistotu a poriadok. 

Športovo-rekreačná činnosť 

Táto činnosť je u žiakov veľmi obľúbená, pretože je spojená s pobytom na čerstvom 

vzduchu. Využívali sme rôzne formy činnosti. Naučili sme sa súťažiť, spolupracovať, ale tiež 



vyhrávať aj prehrávať. Najobľúbenejším športom našich žiakov je futbal. Okrem chlapcov si 

ho rady zahrajú aj dievčatá. 

 

       Formou didaktických hier a hrových aktivít sme upevňovali prebraté učivo. Najviac 

sme využili didaktickú hru ABC, ktorá je vhodná na rozvoj slovnej zásoby zo slovenského aj 

anglického jazyka. Žiaci veľmi obľubujú tajničky, hlavolamy a osemsmerovky. 

 V spolupráci s pani psychologičkou sme sa zapojili do programu www.ovce.sk 

a pozreli sme si poučné rozprávky zamerané na nebezpečenstvo internetu. Tiež sme si pozreli 

všetky časti filmu Bol raz jeden život, kde veľmi jednoduchým spôsobom je priblížený celý 

vývin človeka. 

 V spolupráci so Súkromnou ZUŠ, ktorá sídli v priestoroch našej školy, sme sa 

zúčastnili dvoch Výchovných koncertov. Na týchto koncertoch sa svojimi skladbami 

predstavili aj naši žiaci, ktorí navštevujú VČA. Bol to krásny umelecký zážitok. 

       V rámci VČA sa nám podarilo zrealizovať všetky naplánované podujatia a akcie. 

 

        Mgr. Mária Hudáková 

              koordinátorka     

 

          

               

         

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


