
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2006/2007 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

1. Základné identifikačné údaje 

Názov školy Súkromná základná škola 

Adresa školy Solivarská 28, 08005 Prešov 

Telefón 051/7713263 

E-mail skola@sgpo.sk 

WWW stránka www.sukromnaskola.sk 

Zriaďovateľ PhDr. Adriana  Šindleryová 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno 
Telefón 

e-mail 

Riaditeľ Mgr. Jaroslav Valaštiak 
77 13 263,  0905214815 

skola@sgpo.sk 

ZRŠ PaedDr. Janka Smolejová 
77 13 263 

skola@sgpo.sk 

 

2. Poradné orgány školy 

1. predmetové komisie 

2. pedagogická rada školy 

3. gremiálna a operatívna porada riaditeľa gymnázia 

4. komisie pre komisionálne skúšky 

5. inventarizačná komisia 

6. ďalšie zriaďované komisie 

 

3. Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy:    –   145 

Počet tried:      –   7 

  



4. Klasifikácia tried 
 

Výsledky klasifikácie tried 1. stupňa  
 
 

Triedy  
 

  Trieda                              III.A IV.A Spolu 

  Počet žiakov v triede                18            14           32 

  Počet chlapcov                       10             8           18 

  Počet dievčat                         8             6           14 

 

Študijné výsledky   
 

  Trieda                              III.A IV.A Spolu 

  Prospeli                            18 14 32 

  Neprospeli z 1 predmetu             0 0 0 

  Neprospeli z 2 predmetov            0 0 0 

  Neprospeli z viac pred.         0 0 0 

  Neprospeli - spolu                  0 0 0 

  Neklasifikovaní - spolu             0 0 0 

  Celkový študijný priemer            1,19 1,29 1,23 

 

 

Znížené známky zo správania 
 

  Trieda                              III.A IV.A Spolu 

  Stupeň 2                            0 0 0 

  Stupeň 3                            0 0 0 

  Stupeň 4                            0 0 0 

 
 

Dochádzka  [hodiny]  
 

 VYMHZ - Vymeškané hodiny na žiaka NEOSZ - Neospravedlnené hodiny na žiaka 
 VYMZ% - Vymeškané hodiny na žiaka v % NEOSP - Neospravedlnené hodiny 
 VYMHO - Vymeškané hodiny triedy  

 
TRIEDA VYMHZ VYMZ% VYMHO NEOSZ NEOSP 

III.A 27,33 5,47 492 0,00 0 

IV.A 37,73 7,55 566 0,00 0 

Spolu 33,06 6,61 1058 0,00 0 

 
 

 
 
 
 
 

 



Výsledky klasifikácie tried 2. stupňa  
 
 

Triedy  
 

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

  Počet žiakov v triede               26 17 17 26 26 112 

  Počet chlapcov                       11             7             9            11            13           51 

  Počet dievčat                        15            10             8            15            13           61 

 

Študijné výsledky   
 

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

  Prospeli                            26 17 17 26 26 112 

  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 0 0 0 0 0 

  Celkový študijný priemer            1,55 1,51 1,84 1,79 1,74 1,69 

 

 

Znížené známky zo správania 
 

  Trieda                              V.A VI.A VI.B VII.A VIII.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 
 VYMZ% - Vymeškané hodiny na žiaka v % NEOSP - Neospravedlnené hodiny 
 VYMHO - Vymeškané hodiny triedy  

 
TRIEDA VYMHZ VYMZ% VYMHO NEOSP NEOSZ 

V.A 48,04 9,61 1249 0 0,00 

VI.A 42,16 8,43 801 0 0,00 

VI.B 58,24 11,65 990 0 0,00 

VII.A 57,12 11,42 1485 0 0,00 

VIII.A 55,42 11,08 1441 0 0,00 

Spolu 52,20 10,44 5966 0 0,00 

 
 



5. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogickými 

zamestnancami 

          Celkový počet zamestnancov 

Celkový počet zamestnancov k 30.6.2006 29 

Počet nepedagogických zamestnancov školy 3   

Počet pedagogických  zamestnancov spolu 26 

Počet pedagogických zamestnancov, plne kvalifikovaných 26  

Počet pedagogických zamestnancov, plne 

nekvalifikovaných (prihlásení na vzdelávanie doplňujúce 

kvalifikáciu) 

  

0 

6. Výsledky v súťažiach v škol.r. 2006/07 

Vedomostné súťaže  

V školskom kole Hviezdoslavov Kubín, žiačka B. Stríšová zo VI.A získala 1. miesto.  

V okresnom kole olympiády z anglického jazyka našu školu reprezentovali Goran Dujakovič zo VII.A 

triedy v kategórii A obsadil 2. miesto a Zuzana  Boržíková z VIII.A triedy v kategórii B obsadila 6. miesto.  

V okresnom kole geografickej olympiády, našu školu reprezentoval Timotej Fotta  zo VI.A triedy a 

umiestnil sa na treťom mieste.  

V obvodnom kole biologickej olympiády kategória E našu školu reprezentovali žiačky L. Karahutová a 

K. Dudová zo VI.A triedy, L. Karahutová obsadila štvrté miesto. 

 

Športové  súťaže 

Žiaci našej školy pod vedením, dr. Modráka sa zúčastnili okresného kola v atletike. 

7. Prezentácia školy na verejnosti 

 na začiatku školského roka sme pripravili celoškolské rodičovské združenie zamerané na 

prezentáciu cieľov školy 

 zabezpečili sme pravidelnú prezentáciu školy v miestnych, regionálnych i celoslovenských 

médiách 

 zriadili sme www stránku školy 

8. 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. Za posledné  obdobie bolo nakúpených množstvo moderných učebných pomôcok 

z nasledovných prostriedkov: rozpočet školy, fond zriaďovateľa, sponzorské dary. 

  



9.  Finančné a hmotné zabezpečenie kalendárny rok 2006 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu: 1, 675.000,- Sk   

Z toho : 

- mzdy a odvody                      - 1, 331.000,- Sk   

- prevádzkové náklady školy   -      344.000,- Sk  

 

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. 

 

Vzdelávacie poukazy: 24.000,- Sk 

 

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. 

 

Príspevky žiakov: 0,- Sk 

  

  

10. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  

I. Väčšina učiteľov získa zručnosti v oblasti projektovania vyučovania zameraného na aktívne 

učenie sa žiaka  

Závery a doporučenia:   

Naďalej pokračovať vo vzdelávaní učiteľov v tejto oblasti a získané zručnosti využívať vo 

vyučovacom procese. Pripraviť plán vzdelávania učiteľov v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií 

žiaka v súlade s kompetenčným profilom absolventa školy. 

II. Minimálne polovica učiteľov získa poznatky a zručnosti z oblasti hodnotenia žiaka 

motivujúceho ho k sebarozvoju a sebazdokonaľovaniu a tieto poznatky zapracuje do svojho 

systému hodnotenia 

Závery a doporučenia:  

V budúcom školskom roku pokračovať vo vzdelávaní učiteľov v oblasti hodnotenia žiakov. 

III. Budeme rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov a zvyšovať tak ich konkurencieschopnosť na 

trhu práce 

Vyhodnotenie:  

Učitelia sa zamerali na rozvoj nasledovných kľúčových kompetencií: 

   čítanie s porozumením 

   schopnosť vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,   

spracovávať ich a využívať 

   schopnosť prezentovať svoje práce aj s využitím IKT 

   zručnosti v práci s IKT 

   rozvoj vyšších poznávacích funkcií  

   schopnosť hodnotenia a sebahodnotenia žiaka 

   komunikačné zručnosti a schopnosti žiakov v slovenskom i v cudzích jazykoch 

  

Závery a doporučenia:  

a)      realizovať prezentácie prác žiakov i pred rodičmi a širšou verejnosťou, 

b)      organizovať besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi, prehĺbiť styk školy s reálnym 

životom, 

c)      organizovať menšie tematické výstavy vo vestibule školy – prezentácie prác žiakov 

vytvorených v rámci projektovej výučby, 

d)      organizovať tematické dni alebo týždne v škole. 

 

 



IV. Zviditeľniť výsledky školy na verejnosti a tak formovať kladný postoj rodičov, ale i širokej 

verejnosti ku škole 

Závery a doporučenia:  

Väčšiu pozornosť venovať pravidelnému aktualizovaniu www stránky školy a stránok jednotlivých 

predmetov 

 

V. V súlade s Miléniom zintenzívnime výchovné pôsobenie školy na žiaka 

a)      Oblasť prevencie drogových závislostí a sociálno - patologických javov 

b)      Oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

c)      Oblasť environmentálnej výchovy 

d)      Oblasť výchovy k slušnému správaniu v škole i na verejnosti, oblasť boja proti 

prejavom rasizmu a ostatným prejavom intolerancie a oblasť výchovy k ľudským 

právam 

 

VI. Budeme viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu 

voľného času. 

V školskom roku 2006/2007 na škole pracovalo viacero krúžkov, ktoré splnili stanovené ciele.  

 

VII. Zaistíme žiakom i zamestnancom bezpečné pracovné prostredie 

 v škole  

- zaviedli sme hygienický program vo všetkých sociálnych zariadeniach 

- 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 

- zabezpečili sme umývanie chodieb aj v čase vyučovania – po začatí prvej vyučovacej 

hodiny 

 

VIII. Pravidelným vykonávaním kontrolnej činnosti a poskytovaním spätnej väzby svojim 

podriadeným skvalitniť prácu na všetkých úsekoch  

  
a) vedenie školy i vedúci PK pravidelne kontrolovali a hodnotili plnenie úloh stanovených 

plánom práce školy a ďalších uložených úloh,  

b) vedúci PK 2 x za školský rok vypracovali analýzy plnenia cieľov a úloh školy s prijatím 

záverov, 

c) zástupca riaditeľa pravidelne kontroloval správnosť a úplnosť vedenia predpísanej 

dokumentácie – túto oblasť bude potrebné v nasledujúcom roku zlepšiť, zvýšiť frekvenciu 

kontrol. 

 

Záver 

Vypracoval:  Mgr. Jaroslav Valaštiak  

PaedDr. Janka Smolejová 

V Prešove   18. septembra 2007  

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. 9. 2007  

 


