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MZ a PK školy:

Názov MZ a PK Vedúci
Zastúpenie
predmetov

Poznámky

1. MZ 1. – 4. roč. Mgr. Sabová

2. MZ 2. - 9. roč. ŠT Mgr. Štefanišinová

3. PK  Spoločensko-vedných 
a výchovných predmetov

PaedDr. Grešlíková SJL, ANJ, RUJ, 
DEJ,OBV,ETV 
VYV, TEV, HUV, 
TCV, NBV

4. PK Prírodovedných predmetov Mgr. Hlebašková MAT, FYZ, CHE, 
ZEM, PRI, INF, 
GEO, BIO

Analýza  výchovno – vzdelávacích výsledkov

Prospech a     správanie žiakov v 1. – 9. roč. ZŠ  šk. roku 2009/2010  

V šk.roku  2009/2010  navštevovalo  ZŠ  Zempl.  Teplicu  211  žiakov  v jedenástich 
triedach. Z uvedeného počtu všetkých žiakov ZŠ bolo 103 rómskeho pôvodu. Prospelo 173 
žiakov, z toho 68 Rómov. Na 1.stupni ZŠ neprospelo 16 rómskych žiakov. Na 2. stupni ZŠ 
neprospelo 8 žiakov, z toho 6 Rómov.
Neklasifikovaní boli 14 žiaci. Zníženým stupňom zo správania boli klasifikovaných 12 žiakov 
– 7 rómskych žiakov z dôvodu veľkého počtu vymeškaných neospravedlnených hodín a 5 
žiaci z dôvodu porušovania školského poriadku. Pedagogická rada posúdila návrhy triednych 
učiteľov vyjadrujúce stanovisko k prejavom správania žiakov. 
Na návrh triednych učiteľov bolo v šk.  roku  2009/2010 udelených 156 pochvál  žiakom, 
riaditeľom  bolo  udelených 94 pochvál.  Pochvaly  boli  udelené  predovšetkým za výborný 
prospech a správanie sa a za vzornú dochádzku. Z dôvodu porušovania školského poriadku 
predložili triedni učitelia návrhy na uloženie výchovných opatrení .  Bolo udelených aj 90 
triednych pokarhaní a 73 riaditeľských pokarhaní. Najčastejšie porušenia sa týkali:  neplnenie 
si povinnej školskej dochádzky ( záškoláctvo ), závažné porušovania školského poriadku
 ( nekorektné vzťahy so spolužiakmi, nekorektné správanie k   vyučujúcim a pod. ),  drobné, 
menej závažné, ale časté porušovanie školského poriadku.

S výborným prospechom 1,0 prospelo 39 žiakov, z toho na 1.stupni 32 žiakov a na 2. 
stupni 7 žiakov.

Prospech a     správanie žiakov v 2. – 9. roč. ŠT v  šk. roku 2009/2010  

V šk. roku 2009 / 2010 navštevovalo špeciálne triedy 91 žiakov, ktorí boli zaradení do 
deviatich tried. Všetci žiaci v týchto triedach  sú rómskeho pôvodu.
Z uvedeného počtu prospelo 77  žiakov ŠT. Neklasifikovaní boli 8 žiaci. Zníženým stupňom 
zo správania boli klasifikovaní 8 žiaci.

Výkaz o     prospechu žiakov ZŠ a     ŠT  

Z celkového počtu žiakov školy 302  prospelo:    250 žiakov
 neprospelo:  30 žiakov
 boli neklasifikovaní: 22 žiaci



 znížený stupeň zo správania: 20  žiakov
Dochádzka žiakov  ZŠ v  šk. roku 2009/2010

V šk.roku 2009 / 2010 vymeškali žiaci  ZŠ spolu 34 134 hodín, z toho Rómovia  25 
078 hodín. Z počtu 9 971 neospravedlnených hodín pripadá  9 752  na  rómskych žiakov. 
Vysoký  počet  neospravedlnených  hodín  vznikol  z dôvodu  záškoláctva  rómskych   žiakov, 
ktorí pochádzajú zo  sociálne slabých rodín. 

Aj  napriek  písomným upomienkam rodičov záškolákov,  upozorneniam obecného a 
sociálneho úradu , nedošlo k odstráneniu problému záškoláctva rómskych žiakov.  

Dochádzka žiakov  ŠT v šk. roku 2009/2010   

Žiaci  deviatich  špeciálnych  tried  vymeškali  spolu  20  554  hodín,  z toho  9  553 
neospravedlnených  No  aj  napriek  tomu  máme  takých  žiakov,  ktorí  sú  záškoláci  a od 
septembra do školy ešte nenastúpili. Sú to predovšetkým žiaci , ktorí dochádzajú z okolitých 
dedín a žijú v zlých sociálnych podmienkach. 

Prípady  porušovania  školskej  dochádzky  boli  riešené  aj  v spolupráci  s Obecným 
úradom v Zemplínskej  Teplici,  v Egreši  ,  vo  Veľkých  Ozorovciach  a sociálnym odborom 
Okresného úradu v Sečovciach.

Dochádzka žiakov v     šk. roku 2009 / 2010 na ZŠ a     ŠT  

Žiaci spolu vymeškali 54 688  hodín, z toho Rómovia 45 632 hodín. Z počtu 19 524 
neospravedlnených hodín vymeškali  Rómovia 19 305 hodín.  Oproti  minulému školskému 
roku  sa  dochádzka  mierne  zhoršila,  preto  sme  prijali  opatrenia  na  prísny  dohľad  nad 
dochádzkou žiakov. Dôvody, pre ktoré narástol počet vymeškaných hodín sú predovšetkým 
v tom, že  zákonní zástupcovia žiakov ospravedlňujú svoje deti aj bez návštevy lekára, často 
bezdôvodne, žiaci prichádzajú na vyučovanie neskoro, nie je jednotný prístup rodičov a školy 
k výchove detí.
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0.A 16/8 16/8 14/14 0/0 2/2 0/0 5230/5230 3936/3936

1.A 22/8 14/4 18/10 0/0 4/4 0/0 2281/1764 0/0

1.B 24/10 24/10 8/8 16/16 0/0 5/5 6988/6988 3053/3053

2. A 20/10 13/5 19/12 0/0 1/1 0/0 2449/2031 646/646

3. A 24/17 8/6 23/7 0/0 1/1 0/0 2967/1871 66/65



4. A 19/12 8/6 18/7 0/0 1/1 0/0 1611/1068 51/51

5. A 20/9 8/5 16/5 2/2 2/2 1/1 3804/2895 1368/1368

6. A 15/6 6/2 12/4 2/1 1/1 2/0 2099/1720 471/463

7. A 22/8 4/3 18/1 4/3 0/0 4/2 3561/1511 231/170

8. A 16/9 1/0 15/0 0/0 1/1 0/0 1461/0 62/0

9. A 13/8 1/1 12/0 0/0 1/1 0/0 1683/0 87/0

SPOLU
ZŠ

211/ 
105

103/41 173/68 24/22 14/14 12/8 34 134 / 25 078 9 971 / 9 752

2.AŠ 10/3 10/3 10/10 0/0 0/0 1/1 1391/1391 724/724

2.BŠ 10/4 10/4 9/9 0/0 1/1 1/1 2032/2032 1215/1215

3.AŠ 12/4 12/4 8/8 3/3 1/1 0/0 1149/1149 664/664

4.AŠ 11/7 11/7 10/10 0/0 1/1 1/1 2284/2284 1256/1256

5.AŠ 7/72 7/2 6/6 0/0 1/1 2/2 1914/1914 1763/1763

5.BŠ 7/3 7/3 4/4 0/0 3/3 2/2 3178/3178 3006/3006

6.AŠ 10/5 10/5 10/10 0/0 0/0 1/1 2041/2041 287/287

7.AŠ 10/4 10/4 9/9 1/1 0/0 0/0 2539/2539 253/253

7.BŠ 8/3 8/3 6/6 1/1 1/1 0/0 2355/2355 253/253

8.AŠ 4/2 4/2 3/3 1/1 0/0 0/0 1083/1083 76/76

9.AŠ 2/0 2/0 2/2 0/0 0/0 0/0 588/588 56/56

SPOLU 
ŠŠ

91/37 91/37 77/77 6/6 8/8 8/8 20 554 / 20 554 9 553 / 9 553

Žiaci 
ZŠ a ŠŠ

302/
142

194/
78

250/
145

30/28 22/22 20/16 54 688 / 45 632
19 524/ 
19305

Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov  v  šk.roku 2009/2010

Prehľad o     končiacich žiakoch 2009  / 2010  

Trieda Por. č. Meno a priezvisko Rok školskej dochádzky
9. A - 13 žiakov Pončáková-Čopáková- v zahr.10.rok

8. A 1 Makula Matej  v zahr.10. rok
7.A 1 Géza Rajmund 10. rok

2 Farkaš Peter 9. rok
3 Pončák Radoslav 9. rok

6.A     1 Balogová Barbora 10. rok
2 Redai Štefan 9. rok

5.BŠ 1 Šenki Šimon 10. rok



6.AŠ 1 Džudža Peter 10. rok
7.AŠ 1 Korová Zuzana               10. rok

    2 Pavlišková Gabriela 10. rok
3 Maté František 9. rok

8.AŠ 1 Buková Ružena 10. rok
2 Redai Ján 10. rok
3 Redai Dalibor 10. rok

9.AŠ 1 Chromý Slavomír 10. rok
2 Šenki Miroslav 10. rok

Organizácia vyučovania

V školskom roku 2009/2010 navštevovalo ZŠ Zemplínsku Teplicu spolu 302 žiakov, 
z toho 105 dievčat v triedach 0. až 9. ročník ZŠ. Z uvedeného počtu 211 žiakov základnej 
školy bolo 103  žiakov rómskeho pôvodu. Na I. stupni ZŠ sa žiaci vyučovali v 6. triedach, na 
II.  stupni  ZŠ  v 5.  triedach.  Žiaci  špeciálnych tried v celkovom počte  91 boli  rómskeho 
pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 37 dievčat. Žiaci špeciálnych tried sa vyučovali v 2. až  9. 
ročníku spolu v 9. triedach.  V tomto školskom roku navštevovalo školský klub 25  detí  . 
Na ZŠ bolo v tomto školskom roku rozširujúce vyučovanie  zavedené v 7. ročníku – PRI, v 8. 
 ročníku –  MAT,  9.  ročník  – SLJ.  Vyučovanie  na  I.stupni  prebiehalo   podľa  základného 
variantu,  na  II.  stupni  podľa   II.variantu.  V 1.-2.  ročníku  a 5.-6.  ročníku  prebiehalo 
vyučovanie podľa nového vzdelávacieho školského programu. Aj v tomto šk.roku sme na 
škole zriadili  0 – tý ročník, ktorý spolu navštevovalo 16 žiakov . Pripravovali sa v ňom deti, 
ktorým CPPPaP  odporučila  odložiť  školskú  dochádzku,  nakoľko  nepreukázali  dostatočnú 
školskú  zrelosť  pri  nástupe  do  prvého  ročníka  základnej  školy.  Zároveň  splnili  zákonnú 
podmienku- pochádzali so sociálne znevýhodneného prostredia. Deti boli do nultého ročníka 
zaradené na základe odporúčania CPPPaP a so súhlasom zákonných zástupcov.  Všetci žiaci 
boli rómskeho pôvodu. Od 2. ročníka ZŠ  sa  povinne vyučoval  anglický jazyk. Náboženstvo 
– rímskokatolícke, gréckokatolícke vo variácii s etickou výchovou. V šk.roku pôsobilo na ZŠ 
26   učiteľov  vrátane  vedenia  školy  a kňazov  ,  2  asistentky  učiteľa,  1  administratívna 
pracovníčka,  ekonóm s 80 % pracovným úväzkom, vedúca ŠJ s 50 % pracovným úväzkom, 3 
kuchárky,  l  údržbár  so  100   %  pracovným  úväzkom  a  3  upratovačky.  Koordinátor 
enviromentálnej  výchovy – Mgr. Františka Farkašová Drotárová,  protidrogovej  výchovy – 
Mgr.  Zuzana  Grešlíková,  OČAP  –  Mgr.  Michal  Varga,  zdravotníckej  výchovy  –  Mgr. 
Miroslava Stropkaiová. ZUŠ v Sečovciach zriadila na našej škole elokované triedy – hudobný 
odbor. Vyučovala sa hra na klavír, keybord a spev dvakrát týždenne. ZUŠ spolu navštevovalo 
14 žiakov.

Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Učitelia  mali  vypracované  vlastné  časovo  –  tematické  plány  jednotlivých  predmetov 
podľa platných učebných osnov, POP na šk. rok 2009/2010 a podľa usmernení MŠ SR. Plány 
boli  aktualizované  o úlohy  enviromentálnej  výchovy,  protidrogovej  výchovy,  výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, ochrany človeka a prírody, dopravnej výchovy, mravnej výchovy 
a zdravotnej  výchovy.  Učivo  sa  do  triednych  kníh  zapisovalo  v súlade  s témami  v ČTP. 
Triedni učitelia zapracovali úlohy  PPŠ aj do plánov práce triednych učiteľov, plánov práce 
nepovinných predmetov, krúžkov, plánov práce komisií PK a MZ, plánu práce výchovného 
poradcu a plánu práce školského klubu.



Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách ČTP v rámci kompetencií.

Činnosť PK a     MZ  

       Vedúci metodických orgánov predložili hodnotenie činnosti za školský rok 2009/2010. 
Vedúci komisií  MZ a PK pracovali podľa plánov, ktoré boli vypracované podľa PPŠ a POP 
na  šk.  rok  2009/2010.  Činnosť  väčšej  časti  metodických  orgánov  bola  zodpovedná, 
zmysluplná  a  vyhovujúca  potrebám  správneho  usmerňovania  a  metodického  vedenia 
pedagogických  pracovníkov  školy.  Ich  činnosť  jednoznačne  napomohla  k  skvalitňovaniu 
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia školy. Každé stretnutie je podchytené zápisnicou. 

Vyhodnotenie plánu PK spoločensko-vedných a výchovných predmetov v školskom roku 
2009/2010

V rámci  vyučovania  spoločensko-vedných  predmetov  bola  výchova  k manželstvu 
a rodičovstvu  zakomponovaná  do  učebných  plánov.  Počas  hodín  literatúry  sa  žiaci 
anonymnou  formou  vyjadrovali  k potrebe  lásky,  ktorá  je  dôležitá  nielen  v rodinnom 
a manželskom  živote.  Na  hodinách  etickej  výchovy  ako  i triednických  hodín  prebehli 
v jednotlivých  ročníkoch  besedy  o vhodnom  správaní  sa  chlapcov  a dievčat  v školskom 
prostredí,  ale  aj  na  verejných  priestranstvách.  Žiaci  2.  stupňa  vypracovali  projekty  v 
anglickom jazyku, v ktorých nechýbali fotografie rodinných príslušníkov. Najkrajšie z nich 
boli umiestnené na nástenkách v jednotlivých triedach.

Na  jednotlivých  hodinách  spoločensko-vedných  predmetov  sa  využívalo  striedanie 
rôznych foriem práce  so  žiakmi-  samostatnej,  skupinovej,  frontálnej,  práci  vo dvojiciach. 
Samostatná práca mala často individuálny charakter, pričom učiteľ zadával žiakom rozdielne 
úlohy podľa ich primeraných vedomostí a schopností. Snažil sa viesť žiakov k väčšej aktivite 
a iniciatíve. 
Kontrolu samostatnej práce usmerňoval učiteľ sebakontrolou a vzájomnou kontrolou žiakov. 
Učiteľ venoval viac času samostatnej práci, aby mohol usmerňovať žiakov v obsahu učiva, 
vyhľadávať  si  materiály,  aktuality,  čo  je  spojené  s domácou  prípravou  žiakov.  Výsledky 
samostatnej práci klasifikoval, aby podnietil záujem žiaka. Nedostatky v oblasti samostatnej 
práce sme zaznamenali najmä u rómskych žiakov, ktorých prácu je potrebné usmerňovať v 
priebehu celého vyučovania. Častejšie využívanou metódou je práca v skupinách, kde slabším 
žiakom pomáhajú žiaci aktívnejší, tvorivejší a samostatnejší. 

V rámci hodín výtvarnej výchovy sa svojimi prácami žiaci zapojili do súťaže Zdravý 
životný  štýl,  Nikdy  nezober  drogu.  Svojimi  prácami  na  hodinách  výtvarnej  výchovy 
prispievali žiaci 2. stupňa k výzdobe školy. Najkrajšie práce boli  vystavované na nástenkách 
v priestoroch školy.  Všetky triedy si  zdobili  triedy v  „jarnom šate“  pod vedením svojich 
triednych  učiteľov  počas  triednických  hodín  samostatne.  Projekty  žiackych  prác  boli 
umiestnené na chodbách školy. Boli to najmä  projekty vypracované v anglickom jazyku.

Na hodinách občianskej výchovy pod vedením p. uč. Dobošovej boli žiaci oboznámení 
s využitím dokumentov o ľudských právach ako i právach detí. Na hodinách etickej výchovy 
žiaci formou pexesa vytvárali dvojice znázorňujúce jednotlivé detské práva. Takouto hravou 
formou získavali vedomosti z tejto oblasti. Počas triednických hodín boli uskutočnené besedy, 
v ktorých žiaci diskutovali o svojich právach, vyjadrovali svoje názory na danú problematiku. 
Taktiež  boli  uskutočnené  besedy  na  tému  „Predchádzajme  rasizmu“,  kde  boli  žiaci 
upozornení na potrebu tolerancie ľudí rôznej pleti, ako i na prejavy diskriminácie a xenofóbie 
v dnešnej  spoločnosti.  Zhromaždené  údaje  k tematike  ľudských  práv  boli  uverejnené 
v priestoroch školy na centrálnej nástenke.



Na hodinách anglického jazyka žiaci 2. stupňa rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v rámci 
projektov v anglickom jazyku. Žiaci jednotlivých ročníkoch vypracovali v anglickom jazyku 
projekt  „Stop drogám“,  v ktorom  sa venovali  negatívnym dôsledkom drog a návykových 
látok na život mladého človeka. Rovnako vypracovali projekt „Krajina, v ktorej žijem“, kde 
sledovali jednotlivé regióny Slovenska ako i  významné kultúrne i národné pamiatky.
 Časovo-tematické  plány  jednotlivých  predmetov  boli  plnené  v súlade  s časovým 
harmonogramom, neboli zaznamenané žiadne časové sklzy. Na pokyn Ministerstva školstva 
sa  v ročníkoch 5. – 9. zaviedla klasifikácia výchovných predmetov, náboženskej a etickej 
výchovy. Žiaci boli motivovaní viac k aktivite na hodinách, noseniu si školských pomôcok a 
zodpovednému prístupu k jednotlivým výchovným vyučovacím predmetom.

V poslednom  februárovom   týždni  sa  na  škole  realizovalo  školské  kolo  súťaže 
Hviezdoslavov  Kubín   pre  5.  –  9.  ročník.  Na  obvodové   kolo  postúpili  žiaci  ,  ktorí  sa 
umiestnili  na  1.  mieste  v  kategórie  poézie  a  prózy.    Školské  a triedne  kolá  súťaže 
Hviezdoslavov Kubín sa na škole uskutočnili pod vedením p. uč. PaedDr. Grešlíkovej, Mgr. 
Dobošovej. 

V mesiac  marec  bola  na škole uskutočnená výstavka kníh a čitateľských denníkov, 
ktoré si žiaci píšu v jednotlivých ročníkoch po prečítaní obľúbenej knihy. Pod vedením p. u. 
Grešlíkovej   sa  uskutočnila  beseda  o knihách  v priestoroch  školskej  knižnice.24.  februára 
2010  sa žiaci zúčastnili divadelného  predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach. 
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, ruského jazyka  a dejepisu 
boli napísané polročné testy, ktoré učitelia vyhodnotili a klasifikovali.

PaedDr.  Grešlíková ocenila  činnosť  žiakov,  ktorí  sa  podieľajú  svojimi  prácami  na 
výzdobe školy (zhotovenie nástenky ku Dňu narcisov, Jaskyne Slovenska) .Žiaci 9. ročníka sa 
zúčastnili s p. u. Mgr. M. Vargom exkurzie do planetária v Košiciach a súťaže „Ukážky prvej 
pomoci“  v Sečovciach.  Pravidelne  sa  zúčastňovali  pod  vedením  p.  u.  Mgr.  M.  Vargu 
športových  súťaží  akými  sú  19.  ročník  v malom  futbale  mladších  žiakov,  okresné  kolo 
v hádzanej  dievčat,  2.  ročník  Komenského latka,  obvodové kolo  v atletike.  Žiaci  druhého 
stupňa sa 16. apríla 2010 zapojili  do verejnej zbierky pri príležitosti Dňa narcisov. 
             Počas  vyučovacích  hodín  slovenského  jazyka  a literatúry,  ale  aj  ostatných 
spoločensko-vedných  predmetov  sa  zistilo,  že  úroveň  vyjadrovacích  schopností  žiakov  2. 
stupňa  ZŚ  má  oproti  minulým  rokom klesajúcu  tendenciu.  Žiaci  nahrádzajú  čítanie  kníh 
prácou s počítačmi a sledovaním televízie, videa a DVD. Ústny a písomný prejav je na nízkej 
úrovni, pravopisná úroveň je slabá i napriek tomu, že žiaci 5. a 6. ročníka si počas domácej 
prípravy  pravidelne  precvičujú  diktáty.  Žiakom  robí  problémy  samostatné  písomné 
vyjadrovanie,  štylizácia  slohových  prác,  majú  slabú  slovnú  zásobu,  nakoľko  v domácom 
prostredí i počas prestávok používajú nárečie.  P. uč. Gaďová hovorila o ťažkostiach,  ktoré 
prekonáva  so  žiakmi  na  hodinách  anglického  jazyka.  Žiaci  sa  učia  komunikovať  na 
príkladoch dialógu z bežného života. Časté problémy spočívajú v nedostatočnom osvojení si 
slovnej zásoby a samostatnom ústnom vyjadrovaní a konverzácii žiakov.

Na hodinách anglického jazyka vypracovali žiaci projekty, v ktorých opisovali krásy 
Slovenska. Spoznávanie vlastného regiónu bolo žiakom priblížené na hodinách dejepisu. 

28. 4. 2009 – V rámci Svetového  dňa bezpečnosti a zdravia pri práci boli v rámci 
triednických hodín uskutočnené  besedy  na prevenciu o rizikách práce  v zahraničí a  pred 
neľudským zaobchádzaním. Zvláštnu pozornosť k tematike ľudských práv sme zamerali na 
hodinách občianskej a etickej výchovy.

Výchovná  poradkyňa  Mgr.  J.  Dobošová  upozornila  učiteľov  na  to,  aby  venovali 
zvýšenú pozornosť ochrane pred sociálno-patologickými javmi akými sú šikanovanie najmä 
starších  žiakov,  ale  aj  šikanovaniu  v kolektíve  rovesníkov.  Všetky  spozorované  zmeny 
správania sa žiakov je potrebné včas diagnostikovať a prekonzultovať s triednym učiteľom 
a rodičmi.  Na škole boli  triednym učiteľom všetkých ročníkov na druhom stupni rozdané 



dotazníky  zamerané  na  problematiku  šikanovania.  Dotazníky  vyhodnotila  výchovná 
poradkyňa Mgr. J. Dobošová a oboznámila učiteľov o problémoch šikanovania v jednotlivých 
ročníkoch.

Výučba  predmetov  zastúpených  v PK  prebiehala  v súlade  s časovo-tematickými 
plánmi,  vedomostná  úroveň  žiakov  je  priemerná,  väčšiu  pozornosť  je  potrebné  venovať 
žiakom  slabo  prospievajúcim  žiakom.  Učitelia  jednotlivých  predmetov  prerokovali  návrh 
školského vzdelávacieho programu v oblasti spoločensko-vedných predmetov na školský rok 
2010/2011. 

Pri  výučbe  výchovných  predmetov  sa  osvedčila  práca  v skupinách,  žiaci  sú  viac 
aktívni, tvoriví. Výchovné predmety boli klasifikované známkou od 1 po 5, zohľadnila sa ich 
príprava  na vyučovacie hodiny(nosenie pomôcok), aktivita. 

Na škole  boli  v rámci  akcie  Marec  –  mesiac  knihy uskutočnené  besedy o knihách 
v rámci  triednických  hodín,   žiaci  boli  zapojení  do  práce  s internetom  pri  vyhľadávaní 
knižných  noviniek.  Žiakom  bola  sprístupnená  školská  knižnica,  kde  si  žiaci  môžu 
vypožičiavať  knihy a zlepšovať  svoje  čitateľské  zručnosti.  Dňa 1.  3.  2010 sa uskutočnilo 
školské kolo Hviezdoslavov Kubín. 11. marca 2010 sa žiačky 4. a a 5. ročníka, K. Jenischová 
a M.  Matisová  zúčastnili  obvodového  kola  v Sečovciach.  Žiaci  9.  ročníka  sa  podrobili 
monitoru  zo slovenského jazyka a literatúry.  Úspešnosť, ktorú naši žiaci dosiahli bola nižšia 
ako priemerná úspešnosť v rámci SR.  V budúcnosti sa budeme musieť tejto problematike 
viacej venovať a dôslednejšie pripraviť žiakov na monitor. 

  Vyučujúce  slovenského  jazyka  PaedDr.  Grešlíková  a Mgr.  Dobošová  zhodnotili 
výučbu jazyka na základe výsledkov výstupných testov. Poukázali na nedostatky v písomnom 
prejave  žiakov,  naďalej  navrhujú  zlepšovať  pravopisné  zručnosti  žiakov  precvičovaním 
formou  cvičných  diktátov  a písaním  domácich  diktátov.  Žiaci  9.  ročníka  sa  zapojili  do 
overovania  vedomostí  zo  slovenského  jazyka  formou MONITORA.  Výsledky  žiakov, 
dosiahnuté v MONITORE neboli  zhodnotené kladne. Počas písania celoročného testovania 
žiakov  bola  na  škole  prítomná  školská  inšpekcia.  Žiaci,  ktorí  sa  podrobili  písomným 
prijímacím skúškam boli úspešní.
            V priebehu školského roka 2009/2010 prebiehalo na škole školské kolo v prednese 
poézie  a prózy  –  Hviezdoslavov  Kubín.  Žiačky  Klaudia  Jenischová,  žiačka  5.  ročníka 
a žiačka 4. ročníka, Marianna Matisová  sa zúčastnili obvodového kola v Sečovciach. Bianka 
Hricová,  Klaudia  Jenischová,  žiačky  5.  ročníka  sa  zúčastnili  súťaže  Hviezdička,  ktoré  sa 
konalo  v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove,  kde  do  finále  Zemplína  postúpila  1 
žiačka  Bianka  Hricová.  Žiačky  8.  ročníka,  Miriam  Tomčová  a Michaela  Sedláková  sa 
zúčastnili obvodného kola súťaže Hľadá sa superstar, kde ukázali svoj spevácky talent.  Žiaci 
2.  stupňa  sa  zapájali  do  rôznych  športových  aktivít  akými  boli  obvodové  kolo  v atletike 
v Sečovciach,  vo  futbale  mladších  a starších  žiakov.  Poddargovské  hry  /atletika,  futbal, 
hádzaná/,  krajské kolo v súťaži  Hľadáme nového J.  Plachého,  Memoriál  Márie Zavarskej, 
okresné kolo v Cezpoľnom behu.  Na okresnom kole Branného viacboja sa žiaci 7. ročníka, 
R. Tirpák, T. Kolesár a D. Malčická, žiačka 8. ročníka umiestnili na 3. mieste a postúpili do 
krajského  kola  v Parchovanoch.  V požiarnickej  súťaži  získalo  družstvo  dievčat  1.  miesto, 
družstvo chlapcov skončilo na 3. mieste.  Žiačka 9. ročníka, Beáta Spišáková sa zúčastnila 
Olympiády zo slovenského jazyka, kde sa umiestnila na 6. mieste. Na škole pracovali krúžky 
–  zdravotnícky  pod  vedením  p.  u.  M.  Stropkaiovej,  žiaci  sa  zúčastnili  územného  kola 
družstiev mladých zdravotníkov ako i ukážok prvej pomoci v spolupráci CVC v Sečovciach. 
Divadelný  krúžok  viedla  p.  u.  Sabová,  ktorá  prispievala  dramatickými  pásmami  žiakov 
k vianočným a iným programom v škole. 

V oblasti  výchovy sa na škole realizovali  rôzne besedy – beseda o šikanovaní,   so 
zdravotnou  sestrou,  besedy  k výchove  k partnerstvu  a rodičovstvu,  beseda 
s paralympionikom.  Žiaci sa zúčastnili  divadelného predstavenia v Košiciach,  chrámového 



koncertu, výchovného koncertu s M. Čekovským, kočovného divadla BABADLO, DRAK – 
Na  skle  maľované,  programu  „Očová,  Očová“  so  známym  hudobníkom  Antonom 
Budinským.  Zapojili sa do finančnej zbierky Dňa narcisov. 

Pre budúci školský rok si PK stanovila tieto úlohy:
    a) zvýšenú pozornosť venovať obsahovej stránke vyučovania SJL, AJ, RJ, D
    b) venovať primeranú pozornosť ústnemu prejavu žiakov, dbať na jeho kultivovanosť a
        výrečnosť
    c) dbať na rozvíjanie pravopisnej zručnosti žiakov formou cvičných diktátov 
    d) individuálne pracovať so slabo prospievajúcimi žiakmi a zo žiakmi zo slabého    
sociálneho
       prostredia
     e)zriadiť Doučovací krúžok zo slovenského jazyka a venovať sa príprave na MONITOR
     f) zlepšiť konverzačné schopnosti žiakov v anglickom jazyku v rámci krúžku Konverzácia
         v anglickom jazyku
     g) zakomponovať do učebných plánov výchovu k manželstvu a rodičovstvu, mravnú, 
         estetickú, vlasteneckú, enviromentálnu výchovu ako i výchovu zameranú proti 
         diskriminácii a xenofóbnym prejavom, zabrániť šikanovaniu a tým prehlbovať 
         výchovné pôsobenie žiakov
     h) väčšiu pozornosť venovať krúžkovej činnosti vedenej na škole, motivovať žiakov
         zapájať sa do mimoškolskej činnosti

Vyhodnotenie činnosti komisie MZ 1. – 4. roč.:

- uskutočnené 5 zasadnutia v školskom roku 2009/2010
- dodržaný program zasadnutia
- prerokované rámcové učebné plány pre nasledujúci školský rok
- prerokovaný Štátny vzdelávací program pre 1.a 2.roč.ZŠ
- prerokované  Metodicko–organizačné  pokyny  a metodické  pokyny  na  hodnotenie 

žiakov
- referáty a diskusie k dopravnej výchove, etickej výchove, mravnej výchove
- záujmová činnosť na 1. stupni ZŠ, spolupráca vedúcich krúžkov
- mimoškolské aktivity pre žiakov 1. stupňa, výchovné koncerty, návšteva divadla, kina, 

výlet,  akcie  Fénix,  kultúrne vystúpenia,  akadémie,  Deň Zeme,   zápis  žiakov do 1. 
ročníka, športové súťaže, recitačné súťaže – Hviezdoslavov Kubín, výstavky žiackych 
prác, hodnotenie projektov

- rozvoj čitateľskej zručnosti u detí mladšieho školského veku, školské kolo recitačnej 
súťaže, čitateľské besedy, výstavky kníh

- teoretická a praktická časť OČaP- spoločná príprava uskutočnená na MZ
- hodnotenie výchovných predmetov sa uskutočnilo  slovne a klasifikáciou
- žiaci  sa  zúčastnili  školského  výletu  Košice  ZOO  Kavečany,  ktorý  organizačne 

pripravila Mgr. Poláková a ped.dozor Mgr. Sabová a Mrg. Farkašová-Drotárová
- spolupráca s členmi komisie PK spoločensko-vedných a výchovných predmetov
- prerokovanie pracovných úloh z porád vedenia školy
- aktuality z pedagogickej tlače a informácie zo školení 

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried:  

        Plán práce MZ v 1. polroku zahŕňal tri zasadnutia v mesiacoch august, november 2009  a január 
2010. Obsahom prvého zasadnutia bolo oboznámenie členov MZ s ročným plánom činnosti 
metodického združenia, s metodicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2009/2010, s 



klasifikáciou a hodnotením žiakov špeciálnych tried, s časovo-tematickými plánmi a možnosťou  ich 
úpravy v jednotlivých predmetoch.

Hlavnou  témou  druhého  zasadnutia   bolo  oboznámenie  sa  s  projektom  „Podpora 
inklúzie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít celodenným výchovným systémom“, 
ktorý by sa mal realizovať v období 2. polroka v tomto školskom roku. Vyučujúci špeciálnych 
tried  boli  oboznámení  s Metodickými  pokynmi  na  hodnotenie  a  klasifikáciu  žiakov 
špeciálnych  tried,  ktoré  boli  aktualizované  k 1.  februáru  2009.  Zhodnotila  sa  disciplína  a 
dochádzka  žiakov  s dôrazom  na  udeľovanie  výchovných  opatrení  a  to  v prípade  častého 
porušovania školského poriadku alebo vysokého počtu neospravedlnených hodín. V mesiaci 
január sa na 3. zasadnutí prediskutovala príprava polročných testov z predmetov Slovenský 
jazyk  a  Matematika  vo  všetkých  ročníkoch  špeciálnych  tried.  Triedni  učitelia  boli 
oboznámení s Metodickým pokynom č. 1/2010 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s ľahkým 
stupňom  mentálneho  postihnutia  platného  od  15.  januára  2010.  Vyučujúci  vypracovali 
zoznamy pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi na obdobie 2 polroka a boli informovaní o 
aktuálnych  úlohách  práce  vyplývajúcich  z pracovnej  porady,  týkajúcich  sa  polročnej 
klasifikácie. 

 Plán práce MZ v 2. polroku zahŕňal dve zasadnutia v mesiacoch apríl a jún 2010. 
Hlavnou témou 4.  zasadnutia  bola príprava podkladov pre vypracovanie školského 

vzdelávacieho programu pre 2.  a  6.  ročník špeciálnych tried v školskom roku 2010/2011. 
Tieto  podklady  boli  vypracované  v koordinácii  všetkých  učiteľov  špeciálnych  tried  podľa 
učebných osnov pre 2. a 6. ročník špeciálnych škôl, pričom bude tento materiál aktualizovaný 
na základe zverejnenia aktuálnych učebných osnov z jednotlivých predmetov na internetovom 
portáli ministerstva školstva. Z aktuálnych úloh práce sa zdôraznilo vypracovanie podkladov 
ku klasifikácii za 3. štvrťrok  a  program rodičovského združenia v týchto bodoch – prospech, 
dochádzka a správanie sa žiakov, dodržiavanie vnútorného poriadku školy, poškodzovanie 
majetku  školy,  výlety  a  exkurzie.  V rôznom  uviedla  vedúca  metodického  združenia   do 
pozornosti  využívanie  rôznych  publikácií  pre  vzdelávanie  rómskych  alebo  mentálne 
postihnutých  žiakov,  ktoré  sú  pre  pedagógov  prístupné  na  edukačných  portáloch 
www.rocepo.sk, www.mcpo.sk, www.zborovna.sk,  www.zodpovedne.sk. 
Hlavnou náplňou 5. zasadnutia bolo zhodnotenie činnosti metodického združenia špeciálnych 
tried  v školskom  roku  2009/2010.  V ďalšom bode  sa  vyhodnotila   mimoškolská  činnosť 
žiakov špeciálnych tried, ktorí sa v tomto školskom zúčastnili viacerých kultúrnych podujatí 
konaných na našej škole s využitím kultúrnych poukazov. V zimnom období bol pre našich 
žiakov usporiadaný karneval, v lete sa žiaci zúčastnili Dňa detí organizovaného školou. Žiaci 
4. ročníka v mesiaci jún navštívili ZOO v Košiciach v rámci školského výletu. Jedna žiačka 2. 
stupňa  reprezentovala  špeciálne  triedy  v súťaži  Miss  Roma  organizovanej  CVČ Sečovce. 
Ďalšie dve žiačky 7. a 8. ročníka a traja žiaci 2. ročníka reprezentovali školu v súťaži Malé 
čierne perličky organizovanej kultúrnym osvetovým strediskom v Michalovciach. V rôznom 
sa  pripomenuli  aktuálne  úlohy  práce  –  príprava  podkladov  ku  klasifikácii  za  2.  polrok, 
uzavretie triednej agendy,  príprava podkladov (obsahového zamerania) k teoretickej príprave 
letného cvičenia  OČAP, úprava a výmena učebníc,  odovzdanie vyhodnotenia testov,  ČTP, 
plánov TU a krúžkovej činnosti, oboznámenie žiakov s bezpečnosťou počas letných prázdnin 
a preštudovanie materiálov k problematike šikanovania a agresie na školách.

Vyhodnotenie činnosti PK prírodovedných  predmetov 

Počas  školského  roka  bolo  uskutočnených   5  stretnutí.  Na  zasadnutiach  PK  boli 
členovia  oboznámení  s metodickými  príručkami,  učebnými  osnovami,  pedagogicko-
organizačnými  pokynmi  pre  školy.  Prerokovali  TVVP  pre  prírodovedné  predmety 
a hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov.  Na  zasadnutiach  pravidelne  vyhodnotili  jednotlivé 

http://www.zodpovedne.sk/
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klasifikačné  porady  a  klasifikáciu  žiakov.  Vyhodnotili   vstupné  testy  v jednotlivých 
prírodovedných predmetoch, polročné aj výstupné testy. Riešili  možnosti práce so slabšími 
a neprospievajúcimi žiakmi. Prediskutovali aj zapojenie žiakov do olympiád a  súťaží. Riešili 
rôzne  problémy  v oblasti  hodnotenia  prírodovedných  predmetov,  náročnosť  učiva,  zmeny 
súvisiace so štátnym a školským vzdelávacím programom. Spoločne  pripravili osnovy pre 7. 
ročník podľa nového Škvp.

Oboznámili  sa s novými formami a metódami výučby, zapojili  sa do organizovania 
celoškolských aktivít – Pytagoriáda, testovanie deviatakov Komparo, matematická olympiáda 
–  školské  aj  obvodové  kolo  MO,  aktivity  ku  Dňu  Zeme,  okresné  kolo  geografickej 
a biologickej  olympiády.  Nesplnenou  úlohou zostala  z objektívnych  príčin  (menej  ako  15 
prihlásených žiakov) realizácia Matematického klokana, čo treba v ďalšom šk. roku zmeniť. 

Členovia PK sa snažili využívať moderné metódy výučby a  informačné technológie. 
Učitelia zapájali žiakov do rôznych prírodovedných súťaží – už tradičných aj nových. V rámci 
korešpondenčného  seminára  si  žiaci  vyskúšali  svoje  vedomosti  z matematiky,  geografie, 
biológie,  fyziky.  Je  to  zaujímavá  forma pre  žiakov,  ale  do budúcnosti  je  potrebná väčšia 
kontrola,  nakoľko žiak ponechaný sám na seba má tendencie sa vzdávať pri  náročnejších 
úlohách  a potrebuje  usmernenie,  najmä  v 5.  a 6.  ročníku.  Úlohy  z plánu  činnosti  PK pre 
školský rok 2009-2010 boli splnené.

                                                                                 
Materiálno-technické podmienky školy

V škole  boli  využívané  všetky  učebne.  Okrem  klasických  tried  boli  pre  potreby 
jednotlivých  predmetov  zriadené  odborné  učebne.  V odborných  učebniach  sa  vyučovala 
fyzika, chémia a technická výchova. Okrem toho mali vyučujúci  možnosť v rámci svojich 
hodín pracovať v počítačovej učebni, ktorá je dostatočne vybavená počítačovou technikou. 
Pre počítačovú triedu bol spracovaný zvláštny rozvrh pre jednotlivých vyučujúcich.
Učitelia mali možnosť pracovať s internetom aj v zborovni. Pre vyučovanie telesnej výchovy 
bola k dispozícii telocvičňa a športové ihrisko .

Zabezpečenie  školy  učebnými  pomôckami  je  na  priemernej  úrovni.  Nedostatok 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa snažíme vykrývať zo zbernej činnosti  na 
škole,   z prenájmu  telocvične  a  zapájaním  sa  do  rôznych  projektov. Na  základe  limitu 
finančného  rozpočtu  a  z prenájmu  telocvične  sa  snažíme  dopĺňať  najpotrebnejšie  učebné 
pomôcky. Z projektov škola získala 8 počítačových zostáv, 4 notebooky a 2 dataprojektory. 
Včas  sme  zabezpečili  objednávku  učebníc.  Starostlivosť  o učebne  a  inventár  zbierok 
zabezpečovali zodpovední pedagogickí zamestnanci v spolupráci s vedením školy. Udržiavali 
sme  estetickú  úroveň  školy  a boli  by  sme  radi,  keby  sme  mali  dostatok  financií  aj  na 
udržiavanie jej okolia.  Za akútne považujeme uskutočniť rekonštrukciu starej budovy, ktorá 
by sa mala začať už v najbližšom čase.

Zhodnotenie vnútro školskej kontroly

       V šk. roku  2009/2010 bola kontrola práce pedagogických pracovníkov na úseku výchovy 
a  vzdelávania  realizovaná  formou  hospitácií,  osobných  pohovorov,  vstupných  previerok 
žiakov, kontrolou školskej pedagogickej dokumentácie.
       Základné  informácie  o  úrovni  výchovy  a  vzdelávania  získalo  vedenie  školy  aj  z 
výsledkov výstupných previerok. Škola mala vypracovaný plán kontrolnej činnosti, ktorý je 
tiež súčasťou plánu práce školy. 



Vedenie školy uskutočnilo niekoľko hospitácií  u učiteľov 1.  až 9.  roč. ZŠ a učiteľov 
špeciálnych tried. O každej hospitácií  je napísaný zápis s rozborom. Následne po hospitácií 
bol  realizovaný  pohovor  s učiteľmi  a   prijaté  príslušné  opatrenia  zo  zisteného  stavu. 
Hospitačnou  činnosťou  vedenie  školy  zistilo,  že  úroveň  práce  učiteľov  je  dobrá,  učitelia 
dodržiavajú pracovnú disciplínu, vyučujú v súlade s ČTP, UO a POP na šk. rok 2009/2010. 
Všetci učitelia sa zodpovedne pripravovali na vyučovacie hodiny, výchovne využívali témy 
učiva, využívali efektívne metódy a formy práce so žiakmi, aktualizovali obsah učiva, snažili 
sa o aktivizáciu všetkých žiakov triedy. Náležitú pozornosť  venovali aj klasifikácií žiakov 
a slovnému hodnoteniu žiakov. Učitelia  venovali zvýšenú pozornosť rozvoju komunikačných 
schopností žiakov, technike čítania, práci s učebným textom, rozvoju vzťahu k práci, estetike 
žiackych  prejavov,  rozvoju  samostatnosti,  talentov  žiakov,  rozvoju  tvorivosti,  rozvoju 
mravných vlastností.. Na vyučovacích hodinách ako aj v mimoškolskej činnosti plnili učitelia 
konkrétne úlohy mravnej, zdravotnej, enviromentálnej, protidrogovej a vlasteneckej výchovy 
a výchove v boji proti záškoláctvu a kriminalite.

Stručné zhodnotenie úloh školy v     metodickej oblasti  

       Celoštátna  koncepcia  výchovy  a vzdelávania  v SR hovorí  o potrebe  poskytovania 
európskej dimenzie vzdelávania. Našou povinnosťou je pripravovať pre praktický život ľudí 
jazykovo zdatných,  počítačovo a digitálne gramotných, flexibilných,  ovládajúcich kľúčové 
kompetencie, pritom eticky konajúcich a citovo inteligentných.
Aktívne  činný učiteľ  preberá  veľkú zodpovednosť za  vzdelávanie  jemu zverených žiakov 
a nemal by si dovoliť sám neovládať, čo má žiaka naučiť. Preto učitelia našej školy  využívali 
ponuky vzdelávacích inštitúcií a uchádzali sa o rôzne formy vzdelávania  - semináre, školenia, 
kurzy a pod.       
V šk. roku 2009/2010 sa učitelia našej školy zúčastnili  týchto vzdelávaní:

Mgr. Stropkaiová – CVC Domino Košice – odborno-pracovný seminár
Mgr. Stropkaiová – SČK- RÚVZ Trebišov – zdravotnícky seminár
Bc. Kačuráková – MPC Prešov – seminár
Mgr. Hlebašková – SPŠ Michalovce – Modernizácia výchovno –vzdelávacieho procesu
Mgr. Poláková – SPŠ Michalovce – Modernizácia výchovno –vzdelávacieho procesu
Mgr. Varga – SPŠ Michalovce –  Modernizácia výchovno –vzdelávacieho procesu
RNDr. Roman – SPŠ Michalovce – Modernizácia výchovno –vzdelávacieho procesu
Mgr. Stančíková – KŠÚ Košice – seminár – Odmeňovanie pg. zamestnancov
Mgr. Poláková – MPC Prešov – seminár – Prístupy v Aj
Mgr. Varga  – MPC Prešov- snowboard ( inštruktorský kurz)
RNDr. Roman – MPC Prešov – lyžiarsky inštruktorský kurz
Mgr. Stropkaiová – RÚVZ – SČK Trebišov -  seminár
RNDr. Roman – MPC Prešov – Kontinuálne vzdelávanie
RNDr. Roman – RVC Prešov - seminár

Rozširujúce štúdium:

Anglický jazyk – Mgr. Monika Lukáčová 

Štátnou záverečnou  skúškou  ukončili 2. stupeň vysokoškolského štúdia odbor Uč. I. st.ZŠ 
Mgr.  Kačuráková  a Mgr.  Písečná  na  PdF  PU  v Prešove,   Mgr.  Kleban  odbor  špeciálna 



pedagogika  na  PdF  PU  v Prešove  a Mgr.  Farkašová  M.  odbor  špeciálna  pedagogika  na 
Univerzite Komenského v Prahe. 

Schválené projekty, do ktorých je škola zapojená : 

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách                                           
Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným programom

Činnosť výchovného poradenstva  

Výchovné poradenstvo bolo zamerané na spoluprácu so žiakmi /najmä deviatakmi, 
ôsmakmi  a nižšie  končiacimi/  a ich  triednymi  učiteľmi,  s vedením  školy,  s CPPPaP 
v Trebišove, so ŠVS v Michalovciach a so strednými školami.
Výchovná poradkyňa počas roka plnila jednotlivé úlohy, ktoré vyplývali:

a/ z harmonogramu, ktorý bol určený v súlade so školským zákonom a vyhláškou 
    Ministerstva školstva SR o prijímaní na štúdium na stredných školách
b/  z plánu práce výchovnej poradkyne

Výchovná poradkyňa žiakom 9. roč. priebežne poskytovala a sprostredkovala 
rozmanité informácie, ktoré im umožnili čo najlepšie sa rozhodnúť pre ďalšie štúdium na 
stredných školách. Činnosť zahŕňala:

a) aktualizovanie  ústrednej  nástenky,  ktorá  poskytovala  žiakom  prehľad  o stredných 
školách,  o študijných  odboroch,  o Dňoch  otvorených  dverí,  o záujme  o štúdium 
i o možnostiach prijatia

b) rozmnožovanie  materiálov  –  informačných  listov  stredných  škôl,  prehľadov 
o stredných školách v  okolí atď.

c) osobné pohovory so žiakmi a rodičmi
d) besedy so zamestnancami stredných škôl
e) získavanie informácií z internetu.      

V septembri a októbri bola činnosť výchovnej poradkyne zameraná predovšetkým na 
získavanie podkladov na založenie databázy žiakov.  Žiaci 9. ročníka sa hlásili  na tieto typy 
škôl – Gymnáziá,  SOŠ – dopravná, strojnícka, elektrotechnická. Žiaci si podávali 2 prihlášky, 
posledný termín podania  podpísanej prihlášky riaditeľovi školy bol do 10.4.2010. 
1. kolo prijímacích skúšok bolo 10.5.a 13.5.2010. Na stredné školy boli prijatí všetci žiaci. 
Žiaci   9.  ročníka  sa  zúčastnili  burzy  práce  v Trebišove  a burzy  práce  PROEDUCO 
v Košiciach.  Okrem  toho  prezentácie  na  škole  robili  SOŠ  Ostrovského  Košice,  SOŠ 
Kukučínova  Košice,  SOŠ  hutnícka  Šaca,  SOŠ  spojov  a telekomunikácií  Košice,  Spojená 
škola Sečovce / aj na združení rodičov/ a v Košiciach.
     Žiaci  špeciálnych  tried  mali  záujem o školu  vo  Viničkách,  kde  sa  zúčastnili  na  dni 
otvorených dverí 4. 2. 2010.

Okrem kariérneho poradenstva je do výchovného poradenstva zahrnuté aj priebežné 
sledovanie  negatívnych  javov  správania.  Výchovná  poradkyňa  riešila  aj  problémy 
opakovaného  porušovania  školského  poriadku,  vulgárneho  vyjadrovania,  šikanovania.  Iné 
výchovné problémy riešilo vedenie školy spolu s triednymi učiteľmi problémových žiakov 
priebežne  podľa  potreby.  So  žiakmi  ,  ktorí  porušovali  školský  poriadok,  bol  vykonaný 
individuálny pohovor s výchovným poradcom, traja žiaci pred riaditeľom školy, dvaja pred 
príslušníkom PZ.  
  Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s    výchovnými a 
vzdelávacími problémami 

a) sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní 



b) odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia
c) diagnostika a evidencia porúch žiakov v správaní a učení
d) individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení v spolupráci s príslušnou 

PPP. 
e) spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov, 
f) spolupráca  s  Pedagogicko-psychologickou  poradňou,   resp.  s  ďalšími  poradňami  a 

psychológmi 
g) koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a 

spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 
h) zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP od rodičov a 

triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom, 
i) zabezpečenie potrebných materiálov a písomností nevyhnutných pre prestup žiakov na 

iné školské zariadenia, resp. ich preradenie do špeciálnych tried   
j) pravidelné  prenášanie  poznatkov  v  oblasti  výchovného  poradenstva  získaných  na 

stretnutiach  výchovných  poradcov,  z  nových  výskumov  publikovaných  v odbornej 
literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami  

Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov
a) dotazníky / šikanovanie / , spracovanie, vyhodnotenie
b) pohovory so žiakmi, riešenie výchovných problémov
c) prevenčné programy a besedy v spolupráci s CPPPaP Trebišov – poruchy správania, 

dospievanie, obchodovanie s ľuďmi
Výchovná  poradkyňa  sa  zúčastňovala   porád  pre  výchovných  poradcov  a riadila  sa 

príslušnými pokynmi z porád.

Práca s     talentovanými žiakmi – účasť na predmetových olympiádach a     iných  
 súťažiach, mimoškolské záujmové vzdelávanie.

    S edukáciou súvisí aj mimoškolská záujmová činnosť, ktorá utvára predpoklady pre ďalší 
rozvoj žiakov. 

V prvom polroku  bol uskutočnený výber žiakov do záujmových krúžkov, na olympiády 
a vedomostných súťaží. Bolo vydaných 295 a vrátených  74 vzdelávacích poukazov.

V školskom roku  2009/2010  pracovali na škole tieto krúžky:

1. Divadelný krúžok  – Mgr. Eva Sabová

2. Zdravotnícky krúžok – Mgr. Miroslava Stropkaiová

3. Krúžok športových hier – Ing. Zlata Prokopičová

4. Vlastivedný krúžok – Ing. Vladimír Kmec

5. Príroda okolo nás  – Mgr. Mária Farkášová

6. Tanečný krúžok – Pani Tokárová Božena

Spolupráca so Základnou umeleckou školou v Sečovciach otvorila mnohým žiakom 
bránu k hudobnému vzdelaniu. Naším úsilím je naďalej utvárať podmienky pre túto zdarnú 



spoluprácu, aby žiaci nemuseli cestovať do umeleckej školy, ale môžu sa učiť hre na klavíri 
vo svojej základnej škole v obci.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vedenie  školy  sa  usiluje  podnecovať  spolupatričnosť  žiakov  so  školou  organizovaním 
tradičných školských akcií .

V škole sa uskutočnil  zber použitých okuliarov pre Afriku ,zber papiera, zber použitých 
batérií a   zber plastových vrchnákov pre zdravotne  postihnutého chlapca  ,  do ktorého sa 
zapojili všetci žiaci školy. Na našej škole pracuje  Detská organizácia Fénix, ktorá pre žiakov 
pripravuje zaujímavé aktivity v rámci voľného času. 

Žiaci našej školy sa zúčastnili aj týchto akcií: 

- Hľadáme J.Plachého – celoslovenské kolo
- Cezpoľný beh – okresné kolo
- Memoriál Márie Zavarskej
- Obvodové kolo vo futbale ml. žiaci
- Mladý záchranár CO – okresné kolo
- Obvodové kolo vo futbale st. žiaci
- Program pre starých rodičov
- Ježibabská superstar
- Výchovný koncert – „Očová, Očová“-  umelec Anton Budinský
- Olympiáda zo SjL – okresné kolo
- Burza práce – Trebišov
- Beseda so zdravotnou sestrou – Ochrana pred chrípkou
- Strašidelná diskotéka – v piatok 13.
- Veľtrh vzdelávania – PROEDUCO - Košice
- CVČ hľadá superstar – Sečovce
- Obvodové kolo v basketbale – chlapci
- Beseda s paraolympionikom 
- Školské kolo MO – Z5
- Návšteva kina - Sečovce
- Divadlo BABADLO Prešov- „Betlehém“
- Divadlo DRaK Prešov – „ Na skle maľované“
- Školské kolo Pytagoriády
- Obvodové kolo MO – Z5
- Školenie členov Fénixu
- Hviezdičkový deň v ŠKD – I. polrok
- Karneval
- Klokan – matematická súťaž
- Návšteva štátneho divadla v Košiciach 1. – 4. roč.  – Štyria  škriatkovia a víla
- Návšteva štátneho divadla v Košiciach 5. – 9. roč. – Tom, Dick a Hary
- Hviezdoslavov Kubín – školské a okresné kolo
- Návšteva zimného štadióna v Trebišove - Fénix
- Malý futbal žiakov – ml. žiaci
- Okresné kolo v hádzanej dievčat
- 2. ročník – Komenského latka
- Biologická olympiáda – školské a okresné kolo



- Exkurzia – Planetárium CVČ Domino Košice
- Pytagoriáda – okresné kolo
- Botanikiáda – okresné kolo
- Školský turnaj v Človeče nehnevaj sa - Fénix
- Čistenie okolia školy- Fénix
- Deň narcisov
- Okresné kolo v brannom viacboji
- Územné kolo družstiev ml. zdravotníkov
- Okresné kolo v atletike
- Krajské kolo v atletike
- Poddargovské hry
- Krajské kolo branný viacboj
- Plameň 2010 – okresné kolo, krajské kolo
-  Tvorivé dielne – Fénix
- Hviezdička – finále regiónu Zemplín
- Chrámový koncert – Dr. Burger a V. Žalúdková
- Plavecký výcvik – 1.- 4. ročník
- Výchovný koncert – M. Čekovský
- Beseda o detských právach – Fénix
- MDD – športové dopoludnie
- Športová fenixiáda
- Hviezdičkový deň v ŠKD- II. polrok
- Buvirozprávky - Fénix

    

Klíma školy

Vzťahy medzi  učiteľmi  a žiakmi  boli  na  veľmi dobrej  úrovni.  Nedošlo k žiadnym 
vážnejším sťažnostiam zo strany učiteľov, žiakov ani rodičov.

Prioritnou snahou pedagógov bolo viesť výchovno – vzdelávací  proces  v tvorivom 
duchu  a humánnej  pracovnej  atmosfére,  rešpektujúc  osobnosť  žiaka,  jeho  špeciálno-
pedagogické  potreby.  Motivujúcim  prvkom  bol  nielen  vzťah  žiakov  k predmetu,  ale  aj 
samotné úsilie učiteľa podnietiť a zmobilizovať schopnosti a nadanie žiakov.

Učitelia  pristupovali  ku všetkým  žiakom  rovnako,  talentovanejších  zapájali  do 
predmetových súťaží  a olympiád.  Hodnotenie  žiakov bolo dané klasifikačným poriadkom, 
všetci učitelia sa usilovali o jeho dodržiavanie.

Žiaci boli s pravidlami školského poriadku oboznámení na začiatku školského roka. 
Vnútorný poriadok školy jasne stanovuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva i povinnosti 
a z nich vyplývajúce odmeny i sankcie. 
Riaditeľ školy sa usiloval vytvárať priaznivé podmienky pre nerušenú prácu žiakov, učiteľov 
i nepedagogických pracovníkov školy. Vzniknuté problémy sa riešili v najkratšom možnom 
čase tak, aby čo najmenej ovplyvňovali kvalitu i kvantitu vyučovania.

Správa o     hospodárení za rok 2009  

Základná škola v Zemplínskej  Teplici  mala  podľa normatívne určených finančných 
prostriedkov pre rok 2009 na prenesené kompetencie  upravený rozpočet  v celkovej  výške 
391 261,20  €.  Tento  bežný  transfér  je   účelovo  určený  na  úhradu  miezd  pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov, na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a na 



financovanie  prevádzkových  výdavkov  základnej  školy,  asistentov  učiteľa,  vzdelávacie 
poukazy a dopravné.

K 31. 12. 2009 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej výške 
445 821,83 €. Z tejto sumy boli finančné prostriedky určené:

 Na prevádzku ZŠ 379 672,00 €
 Na vzdelávacie poukazy     5 163,20 €
 Na dopravné - z roku 2008        760,27 €
 Na dopravné     6 426,00 €
 Na stravné pre deti v hmotnej núdzi   15 792,08 €
 Na prevádzku školského klubu   10 066,90 €
 Na prevádzku školskej jedálne   27 941,38 €
 

K 31. 12. 2009 Základná škola čerpala finančné prostriedky takto:

Čerpanie  na  položke 610 a 620, t.j. mzdy a odvody na základnej škole bolo vo výške  
310 101,12 €.

Položka suma účel čerpania

631001: 405,29 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod 
žiakov na rôzne súťaže a olympiády

632: 44 984,38 € – elektrická energia, plyn, voda, poštové a telekomunikačné 
služby, internet

633: 10 010,79 € – nákup nových skríň na odkladanie učebných pomôcok 
v triedach, nákup PC, tlačiarní, nákup materiálu na údržbu (opravu podláh 
v triedach, stoličiek, lavíc a pod.) nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok, 
nákup pracovných odevov, nákup software pre pedagógov.

635: 5 284,39 € - údržba výpočtovej techniky, nové verzie software, údržba kotlov, 
hasiacich prístrojov, maľovanie a oprava omietok tried, oprava podláh 
v triedach.

637: 13 398,27 € - zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu knižnicu, 
služby v oblasti ochrany pred požiarmi, inštalácia internetu, kontrola a čistenie 
komínov, kontrola hasiacich prístrojov, tvorba sociálneho fondu, stravné 
zamestnancov

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške 74 083,12 €.

642014: 760,27 € - dopravné z roku 2008, čerpané do 31.3.2009
4 674,43 € – dopravné vyplatené po 31.3.2009. Nevyčerpané finančné 
prostriedky z dopravného vo výške 1 751,57 € boli do 31.12.2009 vrátené na 
účet obecného úradu.

642015: 650,87 € - transféry na nemocenské dávky vyplatené na základnej škole.

Čerpanie na položke 642 na základnej škole bolo vo výške 6 085,57 €.

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2009 bolo 390 269,81 €.



Čerpanie na položke  610 a 620, t.j. mzdy a odvody pre  školský klub boli v celkovej výške 
9 936,96 €. Na položke 630 bolo čerpanie pre ŠK vo výške 129,94 €, čo predstavuje nákup 
hračiek, poplatok za odpad, vodu a tvorbu sociálneho fondu.
Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2009 bolo 10 066,90 €.

Čerpanie na položke 610 a 620, t.j. mzdy a odvody pre školskú jedáleň bolo v celkovej výške 
19 349,71 €. Na položke 630 sa odzrkadlilo čerpanie ŠJ za vodu a kanál, na software, drezy, 
taniere, regál, materiál na údržbu, tvorbu sociálneho fondu a na nemocenské dávky v celkovej 
výške 8 445,30 €.
Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2009 bolo 27 941,38 €.

Príspevok  na  stravné  v   hmotnej  núdzi  bol  k 31. 12. 2009  vyplatený v celkovej výške  
15 792,08 €.

Spolupráca s     rodičmi, Radou školy a     inými inštitúciami  

      Spolupráca rodiny a školy vo veľkej miere prispieva k zvyšovaniu efektívnosti vo sfére 
výchovy a vzdelávania. Je potrebné byť v kontakte s rodičmi žiakov a odovzdávať si vzájom- 
né  postrehy  a skúsenosti,  aby  sme  spoločným  úsilím  pomohli  jednotlivým  žiakom 
v problémoch,  v ktorých sa  ocitli,  či  sa  to  vzťahuje  na  sféru  výchovy alebo  vzdelávania. 
V posledných rokoch spolupráca s rodičmi žiakov je na nízkej úrovni. Rodičia čoraz menej 
navštevujú školu a zaujímajú sa o prospech a správanie svojich detí. 

V  šk. roku  2009 /2010  boli zvolané:

- všeplenárne rodičovské združenie  v mesiaci september 
- triedne rodičovské združenie v mesiaci december
- triedne rodičovské združenie v mesiaci február
- triedne rodičovské združenie v mesiaci apríl

Ich priebeh je zdokumentovaný v zápisniciach triednych učiteľov. Slabá bola spolupráca 
s rodičmi rómskych žiakov, predovšetkým zo sociálne slabých rodín. Oproti uplynulému šk. 
roku je badateľný nárast účasti rómskych rodičov na rodičovských združeniach. Neustále sme 
prehlbovali  a  zlepšovali  spoluprácu  s dôrazom  na  zjednotenie  názorov  vo  výchove 
a vzdelávaní  detí.  Vzájomné  konzultácie  rodičov  s učiteľmi,  prípadne  vedením  školy, 
prispievali k prehlbovaniu dôvery a informovanosti. V niektorých prípadoch sa takouto cestou 
podarilo zlepšiť správanie problémových žiakov, prípravu na vyučovanie. Na pravidelných 
zasadnutiach Rady školy boli analyzované reálne problémy školy. Členovia školskej rady na 
stretnutiach vyjadrovali a presadzovali záujmy pedagógov, nepedagogických zamestnancov a 
rodičov.  Vyjadrovali  sa  k pedagogicko  -  organizačnému  a  materiálnemu  zabezpečeniu 
výchovno - vzdelávacieho procesu, k hospodárskej činnosti školy  Bohatá bola aj spolupráca 
vedenia školy so starostami  obecných úradov,  predovšetkým Zemplínskej  Teplice  v rámci 
riešenia materiálno – technických záležitostí a rómskej problematiky.

Záver 

Počas  celého  školského  roku  sme postupovali  v  súlade  so  školským vzdelávacím 
programom, dodržiavali sme premyslený a systémový prístup,  ale aj napriek tomu sa v práci 
učiteľov vyskytli rezervy. 



V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu bude potrebné:
- medzi  učiteľmi  a  žiakmi  vytvárať  atmosféru  založenú  na  vzájomnej  úcte  a 

porozumení 
- zvýšenú  pozornosť  venovať  neustálemu  rozvoju  kvality  výchovno-vzdelávacieho 

procesu 
- pokračovať  vo  vytváraní  takých  podmienok  pre  žiakov,  aby  mohli  zmysluplne 

využívať  voľný  čas  a  venovať  sa  záujmovej  činnosti  pod  odborným  vedením  v 
priestoroch školy

- dbať na dôsledné dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov   s dôrazom na prispôsobenie hodnotenia možnostiam žiakov so špecifickými 
poruchami učenia 

- venovať zvýšenú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom s 
poruchami učenia a správania,

- zlepšiť účasť a umiestnenia žiakov na rôznych súťažiach a olympiádach, 
- rozvíjať všeobecnú jazykovú a počítačovú gramotnosť, 
- rozvíjať tvorivosť žiakov, motivovať ich  na vyučovacích hodinách, 
- maximálne využívať výukové programy na CD a Internete vo vyučovacom procese 
- spolupracovať  s  rodičmi  s  cieľom  hľadania  možností  zlepšenia  vzťahu  žiakov  k 

učeniu, propagácii školy na verejnosti,  tvorbe projektov a vyhľadávaniu sponzorov 
škole s cieľom      zlepšenia materiálno -technického vybavenia školy

- rozvíjať dobrú spoluprácu s Radou školy a vzdelávacími inštitúciami a organizáciami 
- dôslednejšie vypĺňať triednu agendu – TH, KH , TV
- účinnejšie pôsobiť na žiakov v oblasti mravnej výchovy
- zamerať sa na boj proti záškoláctvu a  kriminalite

Našim cieľom v     budúcom období bude:  

- realizovať programy ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, podporovať 
rozvoj nových foriem vzdelávania 

- zapájať sa do projektov zvyšujúcich kredit školy
- udržať aj naďalej  dobrú úroveň a meno školy, budovať kvalitný personál
- rozvinúť spoluprácu  so školami aj v iných krajinách Európy 

Vedenie základnej školy záverom hodnotiacej správy o činnosti ZŠ v šk.roku 2009 / 
2010  konštatuje,  že  šk.  rok   2009/2010  bol  úspešný,  škola  dosiahla  dobré  výchovno  – 
vzdelávacie výsledky a bohatá bola aj mimoškolská činnosť.

Vďaka patrí všetkým zamestnancom školy, pedagogickým i nepedagogickým, ktorí sa 
podieľali   na plnení úloh vo všetkých oblastiach činnosti školy.

Záverečná hodnotiaca správa bola Pedagogickej rade predložená dňa : 2. 7. 2010
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