
Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti školy v šk. roku 2010 / 2011

Právny subjekt  :  IČO : 35541199
Názov : Základná škola
Sídlo:   Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Kraj: Košický
Telef.číslo: 056 / 6796 214, 056 / 668 75 01 
Fax : 056 / 668 75 00
E – mail: skola@zszteplica.edu.sk
www.zszteplica.edupage.org 

Zriaďovateľ:  IČO: 332194
Názov: 0544019 – Obec Zemplínska Teplica
Sídlo: Okružná 340/ 2, 076 64 Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Kraj: Košický

 Telef. Číslo: 056 / 6796 222 

Mená vedúcich zamestnancov školy:        RNDr. Pavel Roman  - riaditeľ školy
         Mgr. Marcela Stančíková – zástupca RŠ

Rada školy  :      
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3. Mgr. Blanka Poláková
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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
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Analýza  výchovno – vzdelávacích výsledkov

Prospech a     správanie žiakov v 0. – 9. roč. ZŠ v šk.roku 2010/2011  

V šk.roku 2010/2011 navštevovalo ZŠ Zempl. Teplicu  207 žiakov v dvanástich triedach. 
Z uvedeného počtu všetkých žiakov ZŠ bolo 106 rómskeho pôvodu. Prospelo 152 žiakov, z toho 57 
Rómov. Na 1.stupni ZŠ neprospelo 25 rómskych žiakov. Na 2. stupni ZŠ neprospelo 16 žiakov, 
z toho 11 Rómov.
Neklasifikovaní boli 14 žiaci. Zníženým stupňom zo správania bolo klasifikovaných 23 žiakov – 18 
rómskych žiakov z dôvodu veľkého počtu vymeškaných neospravedlnených hodín.  Pedagogická 
rada posúdila návrhy triednych učiteľov vyjadrujúce stanovisko k prejavom správania žiakov. 

Na  návrh  triednych  učiteľov  bolo   udelených  126  pochvál  žiakom,  riaditeľom   bolo 
udelených 193 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 115 triednych pokarhaní a 121 riaditeľských 
pokarhaní.  Najčastejšie  porušenia  sa  týkali:   neplnenie  si  povinnej  školskej  dochádzky 
(záškoláctvo), závažné porušovania školského poriadku.

S výborným prospechom 1,0 prospelo 36 žiakov, z toho na 1.stupni 32 žiakov a na 2. stupni 
4  žiaci.

Prospech a     správanie žiakov v 2. – 8. roč. ŠT v  šk.roku 2010/2011  

V šk. roku 2010 /  2011 navštevovalo špeciálne  triedy 96 žiakov,  ktorí  boli  zaradení  do 
ôsmich tried. Všetci žiaci v týchto triedach  sú rómskeho pôvodu.
Z uvedeného počtu prospelo 86  žiakov ŠT. Neklasifikovaní boli 8 žiaci. Zníženým stupňom zo 
správania boli klasifikovaní 15 žiaci.

Výkaz o     prospechu žiakov ZŠ a     ŠT  

Z celkového počtu žiakov školy 303  prospelo:   238  žiakov
 neprospelo: 43  žiakov
 boli neklasifikovaní:  22 žiaci
 znížený stupeň zo správania:  38   žiakov

Dochádzka žiakov  ZŠ v šk.roku 2010/2011

V šk.roku 2010 / 2011 vymeškali žiaci  ZŠ spolu 30 142 hodín, z toho Rómovia  20 806 
hodín. Z počtu 6 675 neospravedlnených hodín pripadá  6 468  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 2010/2011   

Žiaci  ôsmich  špeciálnych  tried  vymeškali  spolu  22  007  hodín,  z toho  11  167 
neospravedlnených. Vysoký počet vymeškaných hodín vykazujú aj  žiaci, ktorí  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  ,so sociálnym  odborom  Okresného 
úradu v Sečovciach a PZ v Trebišove.

Dochádzka žiakov v     šk. roku 2010 / 2011 na ZŠ a ŠŠ  



Žiaci  spolu  vymeškali  52  149   hodín,  z toho  Rómovia  42  813  hodín.  Z  počtu  17  842 
neospravedlnených  hodín  vymeškali  Rómovia  17  635 hodín.  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.

Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov  v  šk.roku 2010/2011
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0.A 13/7 13/7 13/13 0/0 0/0 0/0 2 398/ 2398 938/938
1.A 18/8 8/3 12/2 1/1 5/5 0/0 918/237 4/4
1.B 19/8 19/8 7/7 10/10 2/2 1/1 3 827/ 3 827 1 280/1 280
1.C 16/8 16/8 2/2 14/14 0/0 5/5 4 140/ 4 140 2 585/2 585
2. A 16/5 9/1 15/8 0/0 1/1 0/0 2 435/ 1 845 81/81
3. A 19/11 11/5 18/10 0/0 1/1 1/1 2 403/ 1 997 139/139
4. A 23/17 7/6 20/5 0/0 3/3 2/2 3 095/1 921 241/241
5. A 19/12 8/6 14/3 5/5 0/0 2/2 2 009/ 1 330 200/198
6. A 17/6 7/3 12/2 4/4 1/1 5/5 3 353/ 2 054 987/958
7. A 16/6 5/2 11/2 4/2 1/1 5/2 1 629/710/ 61/42
8. A 16/7 2/2 16/2 0/0 0/0 0/0 1 822/ 295 10/1
9. A 15/9 1/0 12/1 3/0 0/0 2/0 2 113/ 52 149/1
SPOLU
ZŠ

207 / 104
106 /
51

152 /
57

41 / 36 14 / 14 23 / 18
30 142 /
20 806

6 675 /
6 468

2.AŠ 11/5 11/5 10/10 0/0 1/1 3/3 4 194/4 194 2 729/2 729
3.AŠ 12/3 12/3 11/11 0/0 1/1 2/2 2 256/2 256 1 387/1 387
3.BŠ 12/4 12/4 11/11 0/0 1/1 2/2 2 033/2 033 921/921
4.AŠ 13/7 13/7 11/11 2/2 0/0 1/1 1 649/1 649 841/841
5.AŠ 12/7 12/7 10/10 0/0 2/2 0/0 3 047/3 047 1 130/1 130
6.AŠ 12/5 12/5 10/10 0/0 2/2 3/3 3 885/3 885 3 577/3 577
7.AŠ 11/6 11/6 10/10 0/0 1/1 4/4 2 203/2 203 300/300
8.AŠ 13/5 13/5 13/13 0/0 0/0 0/0 2 740/ 2 740 282/282
SPOLU 
ŠŠ

96 / 42 96 / 42 86 / 86 2 / 2 8 / 8 15 / 15
22 007 /
22 007

11 167 /
11 167

Žiaci  ZŠ 
a ŠŠ

303 /
146

202 /
93

238 /
143

43 / 38 22 / 22 38 / 33
52 149 /
42 813

17 842 /
17 635

Prehľad o     končiacich žiakoch 2010  / 2011  – spolu 25 žiakov

 
Trieda Počet Meno a priezvisko Dátum nar. Rok šk. doch.
9. A 15 - Méčeš    10.rok
7. A 2 Balážová Silvia 29.8.1995 10. rok

Korová Martina 25.1.1995 10. rok  
6.A     1 Balog Urban 28.8.1995 10. rok      
5.A 1 Zajacová Róberta 15.8.1995             10.rok
8.AŠ 2 Buková Dominika 5.2.1995 10. rok

Buková Jozefína 24.9.1994 10. rok
7.AŠ    2 Buková Františka 12.2.1995 Česko 10.rok



Pavliško Pavol 7.8.1995 10. rok
6.AŠ     2 Džudža Ján 24.5.1995 10. rok 

Rac Tomáš 8.6.1995 10. rok
  
Organizácia vyučovania

V školskom roku 2010/2011 navštevovalo ZŠ Zemplínsku Teplicu spolu 303 žiakov, z toho 
106 dievčat v triedach 0. až 9. ročník ZŠ. Na I. stupni ZŠ sa žiaci vyučovali v 7. triedach, na II. 
stupni ZŠ  v 5. triedach. Špeciálne triedy navštevovalo  96 žiakov rómskeho pôvodu. Z uvedeného 
počtu bolo 42  dievčat. Žiaci špeciálnych tried sa vyučovali v 2. až  8. ročníku spolu v 8. triedach. 
V tomto školskom roku navštevovalo školský klub 25  detí .  Na ZŠ bolo v tomto školskom roku 
rozširujúce vyučovanie zavedené v 8. ročníku – MAT, 9. ročník – SLJ. Vyučovanie na I.stupni 
prebiehalo  podľa základného variantu,  na II.  stupni podľa  II.variantu.   V 1.-3. ročníku a 5.-7. 
ročníku  prebiehalo  vyučovanie  podľa  nového  vzdelávacieho  školského  programu.  Aj  v  tomto 
šk.roku  sme  mali   na  škole  zriadený   0 –  tý  ročník,  ktorý  spolu  navštevovalo  13  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 1. ročníka ZŠ  sa vyučoval  anglický jazyk. Náboženstvo – 
rímskokatolícke, gréckokatolícke , reformované vo variácii s etickou výchovou. V šk.roku pôsobilo 
na  ZŠ  26   učiteľov  vrátane  vedenia  školy  a kňazov  ,  1  asistentka  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 
a keybord dvakrát týždenne. ZUŠ spolu navštevovalo 13 žiakov.

Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Všetci učitelia mali vypracované vlastné tematické výchovno - vzdelávacie  plány jednotlivých 
predmetov podľa platných učebných osnov, POP na šk. rok 2010/2011 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 TVVP. 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 septembri po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií.

Činnosť PK a     MZ  

Na škole v školskom roku 2010/2011 pracovali 2 PK a  2 MZ, kde vedúci PK a MZ boli 
zodpovední za metodickú a odbornú úroveň vyučovania predmetov, boli poradcami  riaditeľa školy, 
ktorého priebežne informovali o použitých metódach práce, o dosahovaných výsledkoch, sledovali 
možnosti  pre ďalšie vzdelávanie svojich členov a zvyšovanie kvalifikácie  učiteľov. Na začiatku 
školského roka zostavili Plán práce PK a MZ na základe úloh z Plánu práce školy, rozdelili členom 
svojej predmetovej komisie úlohy s termínmi. Vedúci PK a MZ v spolupráci so svojimi členmi 
pristúpili na úpravu TVVP zaradením nových poznatkov vyplývajúcich z rozvoja vedy, techniky a z 
prispôsobenia sa učiva špecifickým podmienkam školy.
       Vedúci metodických orgánov predložili hodnotenie činnosti za školský rok 2010/2011. Činnosť 
väčšej časti metodických orgánov bola zodpovedná, zmysluplná a vyhovujúca potrebám správneho 
usmerňovania a metodického vedenia pedagogických zamestnancov školy. Ich činnosť jednoznačne 
napomáha  k  skvalitňovaniu  výchovno-vzdelávacieho  pôsobenia  školy.  Každé  stretnutie  je 
podchytené zápisnicou. 



Vyhodnotenie plánu PK spoločensko-vedných a výchovných predmetov v školskom roku 
2010/2011

Na prvom zasadnutí PK venovali učitelia zvýšenú pozornosť učebným plánom v 5. a 6. a 7. 
ročníku.  Zvláštnu  pozornosť  venovali  učitelia  novému  Štátnemu  a Školskému  vzdelávaciemu 
programu. Učitelia jednotlivých predmetov vypracovali  nové plány k  predmetu dejepis, slovenský 
jazyk a literatúra v 5. a 6. a 7. ročníku. Učitelia týchto predmetov pri príprave na vyučovanie hodiny 
používali  nové  učebnice.  V literárnej  výchove sa využívali  staré  učebnice,  nakoľko nové boli 
dodané  až  v  2.  polroku   Všetci  vyučujúci  spoločensko-vedných  predmetov  boli  oboznámení 
s klasifikačným poriadkom školy podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
schválených  v roku  1994.  Do  učebných  plánov  v každom  predmete  učitelia  zakomponovali 
enviromentálnu  výchovu,  výchovu  k manželstvu  a rodičovstvu,  ochranu  človeka  a prírody, 
dopravnú výchovu, protidrogovú, mravnú a vlasteneckú výchovu. V rámci prevencie šikanovania 
žiakov na školách  učitelia zapracovali do učebných plánov a plánov triednických hodín témy na 
šikanovanie   žiakov.  Učitelia  sa  zapájali  do  projektu  „Zdravie  v  školách“  a  zapracovali  túto 
tematiku  do svojich  učebných plánov.  Mgr.  J.  Dobošová a PaedDr.  Z.  Grešlíková  naplánovali 
návštevu divadelného predstavenia v Košiciach a Prešove.  Na prevenciu civilizačných ochorení na 
podporu telesného a duševného zdravia pri príležitosti Týždňa boja proti stresu boli na triednických 
hodinách realizované besedy na tému „ Bráňme sa stresu, predĺžme si život“. 

Na  druhom  zasadnutí  zhodnotili  učitelia   pri  práci  so  žiakmi  nedostatočnú  tvorivosť 
a samostatnosť pri tvorbe vlastných jazykových prejavov, slabú slovnú zásobu žiakov, ktorá nie je 
na primeranej úrovni zvlášť u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych žiakov. 
V ich  písomnej  a ústnej  komunikácii   sme  zaznamenali  časté  štylistické  chyby,  komunikačné 
bariéry  pri  samostatnom  tvorení  dialógov.  Slohové  práce  žiakov  zaznamenávajú  nedostatky 
v slovoslede,  pravopise i štylistike.  Rozvoj  komunikačných schopností  predpokladá,  aby učitelia 
žiakov  viedli  k čítaniu  literatúry,  encyklopédií,  časopisov,  aby  si  tak  prirodzenou  cestou 
zdokonaľovali  svoje  komunikačné  schopnosti.  PaedDr.  Z.  Grešlíková  a Mgr.  J.  Dobošová 
oboznámili  prítomných  s metódami  práce,  ktoré  používajú  na  hodinách  SJL,  ktoré  rozvíjajú 
komunikačné  schopnosti  žiakov ako sú reprodukcie  textov,  dotvorenie  príbehu,  didaktické  hry, 
vyjadrenie vlastného názoru k téme, dramatizácia textov a nácvik monológu. V rámci vyučovacích 
hodín  slovenského  jazyka  žiaci  vypracovávali  pracovné  listy,  ktoré  si   spracuvávali  v  rámci 
domácej prípravy. Cieľom týchto pracovných listov bolo zlepšiť u žiakov prácu s textom, čitateľskú 
zručnosť, samostatnú domácu prípravu, preto boli hodnotené známkou.  A. Halászová rozprávala 
o príprave projektov na hodinách AJ, o úrovni samostatnosti  žiakov pri  ich príprave.  Žiaci  boli 
k tvorivosti vlastných literárnych útvarov vedení na hodinách literatúry, kde písali krátke literárne 
žánre(básne, úvahy, poviedky). PaedDr. Z. Grešlíková a Mgr. J. Dobošová viedla k čítaniu žiakov 
2.  stupňa písaním čitateľských  denníkov,  kde  si  žiaci  zaznamenávali  obsahy z prečítaných  diel 
a dopĺňali  ich  vlastnou ilustráciou.  Pravopisnú  úroveň si  žiaci  zdokonaľovali  písaním cvičných 
diktátov. Prácu s informáciami si žiaci zdokonaľovali prostredníctvom internetu, ktorý je na škole 
žiakom dostupný.

Vo všetkých triedach  ročníkov 5.  –  9.  sa  nachádzajú  žiaci  zo  sociálne  znevýhodneného 
prostredia a to predovšetkým z rómskych rodín. Práca s týmito žiakmi je náročná, nakoľko výrazne 
zaostávajú  vo zvládnutí  učiva jednotlivých predmetov.  U mnohých z nich sa vyskytujú poruchy 
učenia  a správania.  Napriek  tomu,  že  učitelia  venovali  týmto  žiakom  náležitú  pozornosť, 
pretrvávajú problémy v ústnej a písomnej komunikácii týchto žiakov. Ich pozornosť na vyučovaní 
je rozptýlená,  ťažko sa sústreďujú na spoločnú prácu, odmietajú niektoré spoločné aktivity.  Ich 
znalosť spisovného jazyka je značne obmedzená v slovnej zásobe i gramatickej stavby reči. O to 
viac  im problémy spôsobuje  komunikácia  v cudzích  jazykoch,  o ktoré javia  minimálny záujem. 
Učitelia  sa snažili  využívať  skupinovú prácu žiakov,  kde lepší  žiaci  pomáhali  slabším.  Veľkou 
brzdou pre prácu učiteľa je aj ich nepravidelná školská dochádzka, nepripravenosť na vyučovanie 
a neúčasť rodičov týchto žiakov na RZ. Žiakom zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia 
alebo problémovým žiakom sa venovala výchovná poradkyňa Mgr. J. Dobošová, ktorá porušovanie 
školského poriadku riešila individuálnym pohovorom, o ktorom je urobený zápis. 

 Koordinátorka drogových závislostí PaedDr. Z. Grešlíková zorganizovala aktivity zamerané 
na boj proti fajčeniu. Žiaci boli zapojení v rámci výchovných predmetov(etická výchova, výtvarná 
výchova, občianska výchova) do rôznych ankiet, výtvarnej a literárnej súťaže. Na hodinách etickej 



výchovy žiaci formou diskusie rozoberali  problémy v oblasti  drogových závislostí.  Na hodinách 
občianskej  výchovy formou besedy rozprávali  o drogách,  o negatívnom dopade ich užívania  na 
život jednotlivcov, vyjadrovali vlastné názory, zaujímali sa o tieto javy. Na triednických hodinách 
a hodinách  anglického  jazyka  vytvorili  žiaci   6.  a 9.  ročníka  plagát  Stop  drogám /Stop  drugs. 
Výchovné ciele akými sú primárna prevencia v oblasti drogových závislostí a trestnej činnosti sa 
uplatňovali na jednotlivých vyučovacích hodinách podľa obsahu vhodného učiva. Na škole bola 
uskutočnená dňa 25. 11. 2010 beseda s príslušníčkou policajného zboru Mgr. Katarínou Puciovou, 
ktorá žiakom 5. a 6. ročníka prednášala o problematike šikanovania na školách, v 7. až 9. ročníku 
bol žiakom premietaný film, ktorý poukazoval ne negatívne dôsledky šikanovania v školách.

Na  hodinách  spoločensko-vedných  predmetov  boli  žiaci  vedení  k mravným  hodnotám 
a právnemu vedomiu  formou rôznych aktivít  ako sú dramatizácia,  scénky,  rozhovory,  diskusie, 
literárny útvary. V súlade s obsahom učiva sa tieto témy využívali ako motivačný prvok pri výučbe. 
Na  hodinách  literatúry  prostredníctvom   konkrétnych  príbehov  formovali  svoje  postoje  najmä 
k mravným hodnotám. Osvojenie si pojmov demokracie a právneho vedomia sa žiakom vštepovali 
na  hodinách  dejepisu.  K 17.  novembru  -  Dňa boja  za  slobodu  a demokraciu  bola  uskutočnená 
beseda v 9.  ročníku pod vedením PaedDr. Grešlíkovej.  Táto téma bola aj  spracovaná žiakmi 9. 
ročníka v rámci aktualít na vyučovaciu hodinu dejepisu. 

V záujme  rozvoja  športových  aktivít  žiakov  s cieľom  eliminácie  drogovej  závislosti 
a výchove k zdravému životnému štýlu boli žiaci zapojení do športového krúžku pod vedením Mgr. 
M. Vargu. V jednotlivých triedach v rámci triednických hodinách boli vyhotovené plagáty, ktoré 
znázorňovali  problematiku  zdravého  životného  štýlu.  Žiaci  sa  zúčastnili  celoslovenskej  súťaže 
kolektívu mladých hasičov o pohár prezidenta DPOSR v halových Majstrovstvách Slovenska vo 
Svite.

Z efektívnych  metód  a foriem  práce  sa  najviac  osvedčili  skupinové  práce,  práca  vo 
dvojiciach, kde žiaci pracovali rýchlejšie, pomáhali si, boli viac aktívni a tvoriví. Veľmi obľúbené 
sú skupinové projekty, ktoré sa realizovali najmä na hodinách anglického jazyka, ale i individuálne 
projekty  využívané najmä na hodinách dejepisu.  Žiaci  spracovávali  významné osobnosti  našich 
národných dejín formou vlastných referátov. V rámci slovenského jazyka a literatúry sa osvedčili 
dramatizácie a scénky, prostredníctvom ktorých si žiaci pestovali empatiu a citovú vyspelosť.

Talentovaní  žiaci  navštevovali  ZUŠ,  kde  sa  venovali  spevu  a  hre  na  hudobné  nástroje. 
Niektorí žiaci sa zúčastnili speváckych súťaží, ktoré uskutočňovalo CVČ v Sečovciach a recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Dňa 18. 11. 2010 sa uskutočnili rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na negatívne dôsledky fajčenia.  
Počas triednických hodín boli žiaci oboznámení o škodlivosti fajčenia ako i negatívneho dopadu na 
zdravie  človeka.   Žiaci  boli  aktívni,  diskutovali  so záujmom.  Na chodbe školy  bola zhotovená 
nástenka na tému Fajčenie škodí zdraviu!

26.  11.  2010  sa  uskutočnila  štvrťročná  klasifikačná  porada,  kde  sa  zhodnotil  prospech, 
správanie a dochádzka žiakov v prvom štvrťroku, rodičia boli upozornení na nedostatočný prospech 
u niektorých žiakov, ktorý sa v uplynulom štvrťroku zhoršil u niektorých žiakov. 
15. 11. 2010 bolo na škole uskutočnené školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka, ktorej sa 
zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Žiačka 9. ročníka, Zuzana Dávidová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste 
v školskom kole, získala v obvodnom kole  tejto súťaže v Trebišove 5. miesto.

V rámci triednických hodinách i počas vyučovacích hodín výchovných predmetov sa žiaci 
podieľali  na vianočnej  výzdobe tried  1.  -  6.  ročníka.  Žiaci  9.  ročníka  sa podieľali  na príprave 
programu  k  príchodu  sv.  Mikuláša.  Pred  vianočnými  prázdninami  sa  konala  súťaž  Vianočná 
ikebana, ktorej sa zúčastnili žiaci 5. až 9. ročníka a súťaž v čitateľských projektoch v slovenskom aj 
anglickom  jazyku.  Cieľom  bolo  zapojiť  žiakov  do  tvorivej  práce,  ako  aj  zlepšiť  čitateľskú 
gramotnosť žiakov, slovnú zásobu nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku. 

V rámci hodín výtvarnej a technickej  výchovy sa svojimi prácami žiaci zapojili do súťaže 
Zdravý životný štýl,  Nikdy nezober  drogu.  Zúčastnili  sa  súťaže  „  Vianočná ikebana,“  v ktorej 
ukázali  svoje  zručnosti,  šikovnosť  i  zmysel  pre  estetiku.  Najkrajšie  zhotovené  ikebany  boli 
odmenené vedúcou PK p. uč. Grešlíkovou a p. uč. Farkašovou- Drotárovou a p. u. Halászovou. 

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. 

Na  hodinách  anglického  jazyka  žiaci  2.  stupňa  rozvíjajú  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.

V marci  sa na škole uskutočnilo  školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín  pre 5. – 9. 
ročník. Na obvodové  kolo v Sečovciach postúpili 2 žiačky- E. Tóthová, 3. ročník a K. Jenischová, 
6. ročník, ktorá získala 2. miesto. Školské a triedne kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na škole 
uskutočnili  pod vedením p. uč. PaedDr. Grešlíkovej, Mgr. Dobošovej. 
V mesiac  marec  sa  na  škole   uskutočnilo  okresné  kolo  súťaže  Rozprávkové  vretienko,  na 
organizácii  tejto súťaže sa budú podieľať p. u. Mgr. Dobošová, p. u. PaedDr. Grešlíková,  Mgr.  
Sabová, Mgr. Poláková, Mgr. Kačuráková a Mgr. Písečná., ktorí zabezpečili aj výzdobu tried. 

Počas  vyučovacích  hodín  slovenského  jazyka  a literatúry,  ale  aj  ostatných  spoločensko-
vedných predmetov sa zistilo, že úroveň vyjadrovacích schopností žiakov 2. stupňa ZŠ 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 6. a 8. 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. Halászová 
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.  PaedDr. Grešlíková uskutočnila  so žiakmi 9. ročníka besedu na tému „Spoznávajme 
svoj región“, každý zo žiakov si pripravil referát,  ktorý bol zameraný na krásy Slovenska. Žiaci 
v rámci školských výletov navštívili krásne kúty Slovenska.

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci boli počas triednických hodín 
uskutočnené besedy na danú tému, triedni učitelia poukázali na význam prevencie rizík  práce  v 
zahraničí ako i prevencie pred neľudským zaobchádzaním.                                 

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  triednických 
hodinách boli uskutočnené besedy, ktoré sa venovali problematike šikanovania detí na školách. . 
V priebehu školského roka 2010/2011 prebiehalo na škole školské kolo v prednese poézie a prózy – 
Hviezdoslavov Kubín. Žiačky Klaudia Jenischová, žiačka 6. ročníka  a žiačka 3. ročníka Estera 
Tóthová  sa zúčastnili obvodového kola v Sečovciach. K. Jenischová sa umiestnila na 2. mieste. 
V marci sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko, kde sme 
získali  1.  a 3.  miesto  v kategórii  mladších  žiakov.  Viťazka  okresného  kola  E.  Alexová 
reprezentovala ZŠ na celoslovenskom kole menovanej súťaže v Bratislave, kde získala 11. miesto. 
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,   Žiačka  9.  ročníka  Zuzana   Dávidová  sa 
zúčastnila Olympiády zo slovenského jazyka, kde sa umiestnila na 5. mieste. V oblasti výchovy sa 
na  škole  realizovali  rôzne  besedy –  beseda  o šikanovaní,   so  stomatológmi,  besedy  k výchove 
k partnerstvu a rodičovstvu.  Žiaci sa zúčastnili filmového predstavenia v Košiciach, výchovného 
koncertu , muzikálu Neberte nám princeznú.  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 Roč. 1. – 4.:
- uskutočnené 5 zasadnutia v školskom roku 2010/2011
- dodržaný program zasadnutia
- prerokované rámcové učebné plány pre nasledujúci školský rok
- prerokovaný Štátny vzdelávací program pre 1.a 2.roča 3.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 CVČ Sečovce
- mimoškolské  aktivity  pre  žiakov  1.  stupňa,  výchovné  koncerty,  návšteva  divadla,  kina, 

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

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

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

Mgr. Poláková a doprovod Mgr. Písečná a Mrg. Kačuráková
- 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 
- organizácia Škola v prírode Slnečný ranč – Mgr.Poláková , Mgr.Písečná , 
- Mgr. Štédlová
- príprava Dňa detí a školského kola detskej olympiády

Vyhodnotenie činnosti PK prírodovedných predmetov 

Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti predmetovej komisie. Na prvom stretnutí 
na  začiatku  školského  roka  sme  prehodnotili  plán  činnosti  PK,  preštudovali  sme  klasifikačný 
poriadok a schválili tematické výchovno – vzdelávacie plány pre jednotlivé prírodovedné predmety. 
Na novembrovom stretnutí sme vyhodnotili štvrťročnú klasifikáciu, skoordinovali zapojenie žiakov 
do prírodovedných súťaží. Vo februári sme vyhodnotili výsledky v prvom polroku, polročné testy, 
úspechy žiakov v súťažiach. Štvrté zasadnutie PK sa uskutočnilo v mesiaci apríl. Prehodnotili sme 
klasifikáciu  žiakov  v treťom  štvrťroku,  navrhli  opatrenia  pre  zlepšenie  prospechu  slabo 
prospievajúcich  žiakov.  Na  poslednom  júnovom  zasadnutí  sme  vyhodnotili  celý  školský  rok 
z pohľadu plnenia stanovených cieľov, klasifikáciu a navrhli sme opatrenia pre nasledujúci školský 
rok. Súčasťou našich zasadnutí bolo aj riešenie školského vzdelávacieho programu, časová dotácia 
jednotlivých predmetov a výmena skúseností a nových poznatkov získaných na školeniach členov 
predmetovej komisie.

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried:    

Plán práce MZ v 1. polroku zahŕňal dve zasadnutia v mesiacoch august a november 2010. 
Obsahom prvého zasadnutia bolo oboznámenie členov MZ s  hlavnými úlohami plánu práce MZ vo 
výchovno-vzdelávacom procese a s ročným plánom zasadnutí a činnosti metodického združenia, 
s hlavnými pedagogickými dokumentmi v školskom roku 2010/2011, pričom k ťažiskovým 



pedagogickým dokumentom v tomto školskom roku patrí štátny vzdelávací program ISCED 1- 
primárne vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím, školský vzdelávací program pre 2., 5. a 
6. ročník špeciálnych tried, Metodický pokyn č. 1/2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia a  POP na školský rok 2010/2011. Podrobne boli učitelia oboznámení aj s 
klasifikáciou a hodnotením žiakov špeciálnych tried, s časovo-tematickými plánmi a možnosťou  
ich úpravy v jednotlivých predmetoch a tvorbou plánu triedneho učiteľa. Z pedagogicko – 
organizačných pokynov na školský rok 2010/2011 boli zdôraznené termíny prázdnin – vianočných 
a jarných, štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja, výročných dní a výročných týždňov, ktoré je 
potrebné zapracovať do časovo – tematických plánov a plánu práce triedneho učiteľa. V rámci 
výchovy a vzdelávania v základných školách bude dôležité uplatňovať výchovu k ľudským právam, 
predchádzanie a riešenie šikany, prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania a rozvoj 
športových aktivít s cieľom eliminácie drogovej závislosti. V rôznom sa prediskutovali nasledujúce témy:

- úlohy práce z poslednej pracovnej porady
- návrhy na učebné pomôcky pre žiakov v HN
- dozor učiteľov špeciálnych tried a rómskych asistentov
- monitorovanie správania žiakov, prísnejšie udeľovanie výchovných opatrení
- pravidelná evidencia priestupkov žiakov do knihy priestupkov
- záujmová činnosť žiakov špeciálnych tried
- estetizácia tried a priestorov budovy špeciálnych tried
- vstupné testy
- riešenie problému záškoláctva (výchovné opatrenia a návštevy v rodinách)
- počet neospravedlnených hodín na znížený stupeň zo správania – predbežne - stupeň 1: do 60 

neosprav. hodín, stupeň 2: do 120 h, stupeň 3: do 250 h a stupeň 4: nad 250 hodín za polrok
- zapájanie žiakov do školských podujatí, súťaží a mimotriednych akcií
- priebežné  sledovanie  internetových  portálov  www.minedu.sk,  www.statpedu.sk, 

www.iedu.sk,  www.mpc-edu.sk,  www.mcpo.sk,  www.rocepo.sk,  www.zborovna.sk, 
www.specialnazs.sk a ďalšie stránky doporučené POP na tento školský rok

- využívanie  metodických  materiálov  pre  žiakov  špeciálnych  tried  uvedené  na  príslušných 
internetových stránkach

Hlavnou  témou  druhého  zasadnutia   bolo  hodnotenie  priebehu  projektu  „Podpora  inklúzie 
žiakov  z marginalizovaných  rómskych  komunít  celodenným  výchovným  systémom“,  ktorého 
cieľovou skupinou sú učitelia  ZŠ (špeciálnych tried) a žiaci  našej základnej  školy pochádzajúci 
z marginalizovaných  rómskych  komunít  (znevýhodneného  prostredia).  Z dôvodu  blížiacej  sa 
klasifikácii  za  1.  štvrťrok  prebehla  v ďalšom  bode  stručná  analýza  prospechu,  správania  a 
dochádzky  žiakov  špeciálnych  tried  za  obdobie  1.  štvrťroku.  Výsledky  analýzy  poukazujú  na 
niektoré negatívne javy v prospechu -  štyria neklasifikovaní žiaci  na 2. stupni špeciálnych tried 
z dôvodu trvalej absencie, v správaní - hrubé porušenie školského poriadku, konkrétne sa jedná o 
krádež školského majetku a v dochádzke - vysoký počet neospravedlnených hodín žiakov na 1. aj 2. 
stupni. Vo všetkých týchto prípadoch udelili triedni učitelia príslušným žiakom adekvátne výchovné 
opatrenia. V ďalšom bode programu 2. zasadnutia sa venovala zvýšená pozornosť téme šikanovania 
žiakov. Učitelia sa podrobnejšie oboznámili s Metodickým usmernením č. 7/2006-R z 28. marca 
2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach v nasledovných 
bodoch: charakteristika šikanovania, prevencia šikanovania, metódy riešenia šikanovania, opatrenia 
na riešenie situácie, spolupráca školy s rodičmi žiakov a spolupráca školy s ďalšími inštitúciami. 
V krátkej  diskusii  sa  dospelo k záveru,  že výskyt  tohto druhu agresie  sa  v špeciálnych triedach 
zatiaľ nepotvrdil.
V rôznom sa prediskutovali nasledujúce témy:

- príprava podkladov na klasifikačnú poradu za 1. štvrťrok
- plnenie úloh práce z poslednej pracovnej porady
- prezúvanie žiakov
- estetizácia tried a priestorov budovy špeciálnych tried
- monitorovanie správania sa a dochádzky žiakov, prísnejšie udeľovanie výchovných opatrení

V 2. polroku prebehli tri zasadnutia v mesiacoch február, apríl a jún.
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V mesiaci  február  na  treťom  zasadnutí  v hlavnom  bode  programu  vedúca  MZ  oboznámila 
vyučujúcich   s cieľmi  a úlohami  vyučovania  matematiky  v ŠZŠ  podľa  odbornej  literatúry  A. 
Vančovej,  ktorá  v Edukácii  mentálne  postihnutých  ponúka  špeciálne  metodiky  predmetov 
špeciálnej  základnej  školy.  V príspevku  boli  odprezentované  prvky  motivácie  matematickej 
činnosti,  aplikácie vhodných vyučovacích metód, štruktúra hodiny matematiky, učebné pomôcky 
a osvojovanie si matematických vedomostí u žiakov ŠZŠ.  V diskusii sa jednotliví triedni učitelia 
vyjadrovali  k vlastným  skúsenostiam  a poznatkom  v súvislosti  so  vzdelávaním  našich  žiakov 
v predmete  Matematika.  Vo všeobecnosti  možno usúdiť,  že  edukácia  našich  žiakov je  náročný 
proces. Skutočnosť, že tunajší žiaci sú postihnutí pásmom ľahkej mentálnej retardácie, negatívne 
ovplyvňuje  aj  fakt,  že  pochádzajú  zo  sociálne  znevýhodneného  a  málo  podnetného  prostredia. 
Rodičia  sa  deťom  v domácom prostredí  nevenujú,  z čoho  vyplýva,  že  ťažisko  ich  vzdelávania 
a výchovy je  v rukách vyučujúceho.  Žiaci  sú schopní  naučiť  sa  len  základným spôsobilostiam, 
zručnostiam  a návykom.  Nevyhnutné  je  neustále  opakovanie  učiva,  overovanie  vedomostí  im 
primeranou  jednoduchou  formou,  pričom  za  ich  nadobudnuté  poznatky  ale  aj  za  snahu 
spolupracovať  na  hodinách  je  potrebná  adekvátna  pochvala.  Najväčšie  nedostatky  v pochopení 
a osvojovaní  si  učiva  prejavujú  žiaci  aj  v predmetoch  gramatika,  slohový  výcvik,  geometria 
a v predmetoch teoretického zamerania na 2. stupni. Slabo rozvinutá slovná zásoba, slabé logické 
myslenie ako aj pamäťové schopnosti, sluchové vnímanie a spomínané málo podnetné prostredie 
brzdia našich žiakov zvládať učivo podľa predpísaných učebných osnov. Vo všeobecnosti prioritou 
učiteľa  v špeciálnej  triede  s rómskymi  žiakmi  je  ceniť  si  akékoľvek  dosiahnuté  výchovno-
vzdelávacie úspechy a najmä žiakmi zvládnuté trívium. V ďalších bodoch sa prediskutovala téma 
predbežného vypracovania  ŠkVP pre  3.  a 7.  ročník,  zhodnotenie  ŠkVP pre 2.,  5.  a 6.  ročník  a 
realizácia  projektu  zameraného na edukáciu  žiakov zo  znevýhodneného prostredia  pod názvom 
„Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným programom“. Tento projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávania, pričom 
jeho  hlavným  cieľom  je  zvýšenie  vzdelanostnej  úrovne  žiakov  marginalizovaných  rómskych 
komunít  využitím inovatívnych a špecifických foriem ďalšieho vzdelávania.  Cieľovou skupinou 
projektu sú učitelia ZŠ a žiaci ZŠ pochádzajúci z MRK (marginalizovaných rómskych komunít). 
V 2. polroku sú do projektu  zapojení traja  učitelia špeciálnych tried, dvaja učitelia základnej školy 
a  vedúca  školského  klubu.  Projekt  sa  realizuje  v dvoch  nasledovných  aktivitách:  1.  Tvorba  a 
realizácia programu celodenného výchovného systému (Mgr. Stropkaiová,  Bc. Domaracká.)  a 2. 
Prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov z MRK (Mgr. Lukáčová, Mgr. Varga, Mgr. Farkašová a 
Mgr.  Štefanišinová).  Konkrétna  činnosť  so  žiakmi  prebieha  mimo priamej  vyučovacej  činnosti 
v rámci  7  a  pol  hodinovej  pracovnej  doby.  Do  tohto  projektu  je  zapojených  vyše  70  žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pestrosť programov v rámci celodenného 
výchovného  programu  určite  prispieva  k aktívnemu  prístupu  žiakov  k vzdelávaniu  a  zvýšenej 
ochote navštevovať školské zariadenia aj mimo vyučovania. Žiaci majú taktiež možnosť absolvovať 
rôzne  akcie  ako sú divadelné  predstavenia,  návšteva  múzeí,  botanickej  záhrady,  ZOO aj  mimo 
svojho  miesta  bydliska.  Doučovacie  a  prípravné  kurzy,  resp.  využívanie  nových  metód  vo 
vyučovacom procese  zvyšujú  šance  žiakov  uplatniť  sa  v ďalšom vzdelávaní  resp.  v profesijnej 
orientácii. V rôznom sa prediskutovali nasledujúce témy:

- plnenie úloh práce z poslednej pracovnej porady a úloh MZ
- návrh na učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
- monitorovanie správania sa a dochádzky žiakov, prísnejšie udeľovanie výchovných opatrení
- estetizácia tried a priestorov budovy špeciálnych tried
- reprezentácia školy žiakmi špeciálnych tried
- využitie nových učebných pomôcok na hodinách hudobnej výchovy a vecného učenia (CD, 

omaľovánky)
- využívanie  metodických  materiálov  pre  žiakov  špeciálnych  tried  uvedené  na  príslušných 

internetových stránkach www.zborovna.sk, www.specialnazs.sk
- priebežné  sledovanie  internetových  portálov  www.minedu.sk,  www.statpedu.sk, 

www.iedu.sk, www.mpc-edu.sk, www.mcpo.sk, www.rocepo.sk 

Hlavnou témou 4. zasadnutia v mesiaci apríl bola príprava podkladov pre vypracovanie školského 
vzdelávacieho  programu  pre  3.  a  7.  ročník  špeciálnych  tried  v školskom  roku  2011/2012. 
Vypracovanie návrhu  ŠkVP prebehne v nasledovnej koordinácii: 3. ročník: 
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Mgr. Lukáčová – všetky predmety (SJL, VU, M, PV, HV, VV, TV)
7. ročník:  Mgr. Štefanišinová - Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis a Geografia, Mgr. Michalčová 
- Matematika a Občianska náuka, Mgr. Farkašová - VV a HV, Mgr. Kleban - PV a Svet práce,  Ing. 
Kmec - TV a Fyzika,Ing. Prokopičová - Biológia a Informatická výchova 
Nakoľko obsah vzdelávania pre 3.  a 7.  ročník bol na webových stránkach ministerstva školstva 
v štádiu prípravy, vyučujúci pri tvorbe návrhu ŠkVP pracovali podľa učebných osnov pre špeciálne 
základné školy z roku 2006. Definitívna verzia ŠkVP pre 3. a 7. ročník ako aj predmety Svet práce 
a Informatická výchova  budú vypracované po zverejnení obsahu vzdelávania pre žiakov s ľahkým 
stupňom  mentálneho  postihnutia  na  webovej  stránke  ministerstva  školstva.  V ďalšom  bode 
programu  sa  prehodnotilo  materiálne  vybavenie  špeciálnych  tried.  V rámci  možnosti  ďalšieho 
materiálneho zabezpečenia vyučovacieho procesu sa vyučujúci zhodli na potrebe týchto učebných 
pomôcok a didaktickej techniky: interaktívna tabuľa  resp. biela popisovacia tabuľa magnetická, 
dataprojektor  ,  televízor,  DVD-prehrávač  (ako súčasť  spoločenskej  resp.  relaxačnej  miestnosti), 
spoločenské a logické hry (ako súčasť spoločenskej resp. relaxačnej miestnosti), športové pomôcky 
– lopty (rôzne druhy),  guma,  kruhy, fit-lopty.  Prípadné možné zakúpenie tejto  didaktickej  resp. 
projekčnej techniky a učebných pomôcok ako aj zabezpečenie vhodných priestorov bude dodatočne 
prerokované s vedením školy. V ďalšom bode programu sa venovala zvýšená pozornosť hodnoteniu 
správania  sa  žiakov  z hľadiska  výskytu  rizikového  správania,  šikanovania  a  ničenia  školského 
majetku. Učitelia v diskusii nadviazali aj na   niektoré body Metodického usmernenia č. 7/2006-R 
zameraného  na   prevenciu  a  riešenie  šikanovania  žiakov  v školách  a  školských  zariadeniach. 
Vyučujúci dospeli k záveru, že správanie sa žiakov v špeciálnych triedach je v tomto školskom roku 
viac-menej  primerané  veku  a  mentalite  žiakov.  Vážnejšie  priestupky  v správaní  ako   drogová 
závislosť,  krádeže,  ničenie školského majetku a rôzne formy agresie sa na pôde školy nevyskytli.  
Správanie  našich žiakov je  naďalej  monitorované a prípadné priestupky budú podľa závažnosti 
riešené pohovorom s triednym učiteľom, s rodičmi žiaka, s riaditeľom školy, prípadne s výchovným 
poradcom  (v  prípade  prekročenia  účinnosti  bežných  výchovných  opatrení  môže  byť  privolaná 
polícia resp. zdravotnícka pomoc). V rôznom sa prediskutovali nasledujúce témy:

- plnenie úloh práce z klasifikačnej porady za 3. štvrťrok
- vyhodnotenie aktivít žiakov špeciálnych tried pri príležitosti Dňa Zeme
- reprezentácia školy žiakmi špeciálnych tried (v spolupráci s rómskou asistentkou
      p. Tokárovou)
- priebežné sledovanie  internetových portálov  www.minedu.sk,  www.statpedu.sk,v súvislosti 

s vypracovaním návrhu na tvorbu ŠkVP
- včasné zabezpečenie potrebného počtu učebníc a pracovných zošitov v jednotlivých ročníkoch 

pre nasledujúci školský rok (konzultovať s vedením školy a správcom skladu učebníc)   

Posledné  5.  zasadnutie  v mesiaci  jún  zahŕňalo  v prvom  bode  zhodnotenie  činnosti 
metodického združenia v tomto školskom roku. V druhom bode programu odznel návrh vedúcej 
MZ na  obohatenie  jeho činnosti  v budúcom školskom roku.  Činnosť metodického  združenia  v  
školskom roku 2011/2012 bude prebiehať v časovej i obsahovej štruktúre príbuznej tohtoročnej. V 
jednotlivých  zasadnutiach  bude  táto  činnosť  obohatená   o organizáciu  mimo  triednych  aktivít 
špeciálnych tried (športové, vedomostné, výtvarné či zábavné podujatia, súťaže, besedy apod.). Za 
výber a realizáciu konkrétnych aktivít budú zodpovední jednotliví triedni učitelia. Ďalšie návrhy na 
činnosť metodického združenia v školskom roku 2011/2012 zo strany triednych učiteľov neodzneli. 
V ďalšom bode programu sa prediskutovala a uzavrela téma vypracovania definitívnej verzie ŠkVP 
v budúcom školskom roku. Po spoločnom prerokovaní vyučujúcimi špeciálnych tried sa 4 voliteľné 
hodiny  v rámcovom učebnom pláne ISCED 1 pre  3. ročník rozdelili nasledovne: SJL + 1 hod (5 h 
čítania, 1 h literárnej výchovy a 3 h písania), Vecné učenie + 1 hod, M + 1 hod, TV + 1 hod. V 7. 
ročníku sa zvýši časová dotácia v týchto predmetoch: Biológia + 1 hod, M + 1 hod, Informatická 
výchova + 0,5 hod, Svet  práce + 0,5 hod  a TV + 1 hod.  Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni 
primárneho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím sú aj prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez všetky 
vzdelávacie oblasti. Sú to nasledovné  témy: Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný 
a sociálny rozvoj, Enviromentálna výchova, Dopravná výchova, Ochrana človeka a zdravia, Tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti. Tieto prierezové témy sa vo vyučovacom procese budú realizovať 
ako integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu vhodných učebných predmetov a budú zapracované 
v tematických  výchovno-vzdelávacích  plánoch.  V treťom bode programu sa  zhodnotila  činnosť 

http://www.minedu.sk/


mimoškolských aktivít žiakov špeciálnych tried. Žiaci 1. a 2. stupňa špeciálnych tried sa v tomto 
školskom  roku  v rámci  realizovaného  projektu  „Podpora  inklúzie  žiakov  z marginalizovaných 
rómskych komunít celodenným výchovným systémom“ zúčastnili  mnohých prevažne kultúrnych 
podujatí.  Medzi  tieto podujatia  patrili  filmové predstavenia a divadelné  (bábkové) predstavenia, 
návšteva múzeí, návšteva Botanickej a Zoologickej záhrady a obhliadka kaštieľa v Krásnej Hôrke.

V rôznom sa prediskutovali nasledujúce témy:
- plnenie úloh práce z predchádzajúcej pracovnej porady
- vypracovanie podkladov ku klasifikačnej porade za 2. polrok
- vyhodnotenie aktivít žiakov špeciálnych tried pri príležitosti Dňa Zeme
- oboznámenie vyučujúcich s úvodným a 1. číslom vedecko-odborného časopisu o komplexnej 

rehabilitácii ľudí s postihnutím „Efeta“   

Čerpanie finančných prostriedkov k     31. 12. 2010   

Základná  škola  v Zemplínskej  Teplici  mala  podľa  normatívne  určených  finančných 
prostriedkov pre rok 2010 na prenesené kompetencie upravený rozpočet v celkovej výške 
423  475,20  €.  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 30.  9.  2010  prijala  základná  škola  dotáciu  od  obecného  úradu  v celkovej  výške  428 
871,20 €. Z tejto sumy boli finančné prostriedky určené:

 Na prevádzku ZŠ 418 649,00 €
 Na vzdelávacie poukazy     1 243,20 €
 Na dopravné - z roku 2009     1 751,57 €
 Na dopravné     8 979,00 €
 Na stravné pre deti v hmotnej núdzi   17 023,07 €
 Na prevádzku školského klubu   10 516,00 €
 Na prevádzku školskej jedálne   25 699,00 €
 Na spolufinancovanie projektu MRK z OcÚ     2 710,53 €
 Na projekt MRK   51 500,00 €

K 31. 12. 2010 Základná škola čerpala finančné prostriedky takto:

Čerpanie  na  položke 610 a 620, t.j. mzdy  a odvody  na  základnej  škole bolo vo  výške  343 
657,15 €.
Položka suma účel čerpania

631001: 646,89 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod žiakov na 
rôzne súťaže a olympiády

632: 41 790,18 € – elektrická energia, plyn, voda, poštové a telekomunikačné služby, 
internet

633: 7 653,62 € – kancelárske kreslo, 9 ks stôl k PC, LCD monitor, myš k PC, elektrické 
ohrievače – 2 ks,  nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok, kancelárskych potrieb, 
materiálu na údržbu,  nákup pracovných odevov, licencia na E-tlačivá, za programy 
IVES

635: 7 806,54 € - údržba výpočtovej techniky, oprava kotlov po zaplavení, oprava podlahy 
v triede, oprava WC v budove ŠJ, oprava kancelárie vedúcej ŠJ, údržba softvéru

637: 18 099,83 € - školenia, zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu 
knižnicu, služby v oblasti ochrany pred požiarmi, stravné pre zamestnancov ZŠ, 
tvorba sociálneho fondu, poplatky a odvody

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške 75 997,06 €.

642014:          1 751,57 € - dopravné z roku 2009, čerpané do 31.3.2010
6 902,23 € – dopravné 



Nevyčerpané finančné prostriedky z dopravného boli k 31.12.2010 odvedené na účet 
obecného úradu vo výške 2 076,77 €.
642015:  237,99 € - transfér na nemocenské dávky
Čerpanie na položke 642 na základnej škole bolo vo výške  7 140,22 €.

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2010 bolo 426 794,43 €.

Čerpanie  na  položke  610  a 620,  t.j.  mzdy  a odvody  pre  školský  klub  boli  v celkovej  výške 
10 432,49 €.
637016: 83,45 €  - tvorba SF
Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2010 bolo 10 515,94 €.

Čerpanie na položke 610 a 620, t.j. mzdy a odvody pre školskú jedáleň bolo v celkovej výške 24 
048,45 €. 
Na položke 630 sa odzrkadlilo čerpanie ŠJ za riady, opravu kuchynských zariadení, odpad a tvorbu 
SF vo výške 1 587,25
642015 :   70,62 – bežný transfér na nemocenské dávky   
Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2010 bolo 25 706,32  €.

Príspevok  na  stravné  v   hmotnej  núdzi  bol  k 31. 12. 2010  vyplatený v celkovej výške  
17 023,07 €.

Čerpanie finančných prostriedkov projektu Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným 
programom k 31.12.2010

Projekt (85%): 610:   7 099,23
620:   2 599,27
630: 28 533,46
Spolu: 38 231,96

Spolufinancovanie zo ŠR (10%):
610: 812,31
620: 328,67
630: 3 356,89
Spolu: 4 497,87

Spolufinancovanie Obecného úradu v Zemplínskej Teplici:
610:    440,17
620:    130,29
630: 1 678,47
Spolu: 2 248,93

Súhrn čerpania:
Položka 610 a 620 vo výške 11 409,94 € - na odmeny a odvody do poisťovní pre zamestnancov 
základnej školy, zúčastňujúcich sa na realizácii projektu
Položka 630 výške 33 568,82 € – nákup počítačových zostáv 15 ks, 15 ks programov Ofis 2007, 2 
ks  dataprojektorov,  2  ks  skener  ,  interaktívna  tabuľa,  2  ks  premietacie  plátno,  kopírovacie 
zariadenie, v celkovej.
Nevyčerpané  finančné  prostriedky  boli  k 31.12.2010  vo  výške  4 365,33  €  odvedené  na  účet 
obecného úradu.

  
    M  ateriálno-technické podmienky školy  

Hlavnú budovu školy sme  sa začali v septembri 2010 rekonštruovať a zatepľovať v rámci 
projektu EU. Vzhľadom na to  vyučovanie  prebiehalo v 2 zmenách,  bol upravený rozvrh hodín . 
Žiaci 0. až 6. ročníka sa učili v budove telocvične, žiaci 7.- 9. ročníka v upravených priestoroch 
kultúrneho  domu.  Žiaci  2.  -  4.  roč.  sa  učili  v 2.  zmene.  ŠKD  sa  tiež  nachádzal  v priestoroch 



kultúrneho domu. Rekonštrukcia prebiehala do konca marca 2011  a  9. mája  2011 bola odovzdaná 
do  užívania.  Dobrou  organizáciou  práce  nebolo  potrebné  prerušiť  vyučovací  proces  z  dôvodu 
rekonštrukcie  ani  raz.  Budova   školy  je  teraz  v  dobrom  technickom  stave.  V  celej  škole  bol 
vymaľovaný  interiér,  uskutočnila  sa  kompletná  výmena  okien,  dverí,  radiátorov  ,  osvetlenia, 
školského nábytku, vybudovali sa nové žiacke šatne, vymenila sa strecha na budove školy. Škola je 
esteticky a účelne zariadená.

Aj  napriek  stiesneným  podmienkam  sme  kládli  dôraz  na  estetiku  interiéru   školy. 
Informačné tabule, nástenky a celý interiér školy boli tematicky zamerané k jednotlivým ročným 
obdobiam a k aktuálnym témam, ktoré sa týkali života žiakov v triede.
Škola  mala  počas  krízového stavu k   dispozícii  10 tried,  2  učebne informatiky  ,v ktorých bolo 
k dispozícii 12 počítačových zostáv, ktoré učitelia využívali priamo na vyučovacom procese, ale 
i v mimoškolskej činnosti. Pre vyučovanie telesnej výchovy bolo k dispozícii iba športové ihrisko , 
telocvičňa bola zaplnená školským inventárom.  Z projektu MRK škola získala 10 počítačových 
zostáv, 5 notebookov a 2 dataprojektory, 1 interaktívnu tabuľu, 2 tlačiarne, 2 skenery. Včas sme 
zabezpečili  objednávku  učebníc.  Starostlivosť  o učebne  a  inventár  zbierok  zabezpečovali 
zodpovední pedagogickí zamestnanci v spolupráci s vedením školy. 

Zhodnotenie vnútro školskej kontroly

       V šk. roku 2010/2011 bola kontrola práce pedagogických zamestnancov na úseku výchovy a 
vzdelávania  realizovaná  formou  hospitácií,  osobných  pohovorov,  vstupných,  polročných  a 
výstupných 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 dodržiavali pracovnú 
disciplínu,  vyučovali  v súlade  s TVVP,  UO  a POP  na  šk.  rok  2010/2011.   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 tomto  šk.roku sa učitelia našej školy zúčastnili  týchto školení a  vzdelávaní:

Mgr. Blanka Poláková – MPC Prešov – Oxford – AJ
Mgr. Dobošová – CPPPaP Trebišov – klub výchovných poradcov
Mgr. Stropkaiová – RÚVZ Trebišov – SČK
Mgr. Varga – MVP – SOŠT Michalovce, 
Mgr. Hlebašková – MVP – SOŠT Michalovce
RNDr. Roman - MVP – SOŠT Michalovce



Vzdelávanie  v  rámci  projektu-  „Podpora  inklúzie  žiakov  MRK  celodenným  výchovným 
programom:  Mgr. Lukáčová L.

 Mgr. Štefanišinová
 Mgr. Michalčová
 Mgr. Kurtošová
 Mgr. Varga
 Mgr. Farkašová M.
 Mgr. Stropkaiová
 Mgr. Domaracká
 Mgr. Kleban
 RNDr. Roman

Rozširujúce štúdium:     Anglický jazyk – Mgr. Monika Lukáčová 

Činnosť výchovného poradenstva  

  Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s  výchovnými a vzdelávacími problémami 
-  sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní 
-  odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia
-  diagnostika a evidencia porúch žiakov v správaní a učení
-  individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení v spolupráci s príslušnou PPP. 
-  spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov, 
-  spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou,  resp.s ďalšími poradňami a psychológmi 
-  koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a spolupráca  
    pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 
-  zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP od rodičov a triednych 
    učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom, 
-  zabezpečenie potrebných materiálov a písomností nevyhnutných pre prestup žiakov na iné 
    školské zariadenia, resp. ich preradenie do špeciálnych tried   
-  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 výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov  
-  usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania, 
-  oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka, 
-  individuálna poradenská a konzultačná činnosťou, oboznámenie žiakov a rodičov s aktuálnymi 
   zmenami v oblasti profesionálnej orientácie, 
-  evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracovanie podkladov a prehľadov o 
   profesionálnej orientácii žiakov, 
-  príprava podkladov a realizácia  vstupných dokladov žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ, 
-  prihlášky na stredné školy, 
  
Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov
-  pohovory so žiakmi so zápisom aj bez zápisu, riešenie výchovných problémov
-  preventívne programy a besedy v spolupráci s CPPPaP Trebišov –  Prevencia agresivity  
   a šikanovania na školách 
-  beseda o šikanovaní – PZ Trebišov
-  pohovory so žiakmi pred príslušníkom polície – bitky, šikanovanie, vydieranie 
- depistážny prieskum výskytu žiakov odporúčaných do poradenskej starostlivosti CPPPaP 

Správanie žiakov
 Správanie  žiakov  sa  všeobecne  zhoršuje  z roka  na  rok.  Žiaci  sú  nedisciplinovaní,  na 
hodinách  vyrušujú,  nenosia  pomôcky,  vulgárne  sa  vyjadrujú,  nadávajú  si,  objavujú  sa  prejavy 
šikanovania, fajčia. Porušovanie školského poriadku sa vyskytuje opakovane u tých istých žiakov. 
Málo účinné sa javia zápisy,  napomenutia,  pokarhania,  pohovory, dokonca zhoršená známka zo 
správania.  Rodičia  žiakov  sa  nezaujímajú  o vyučovacie  výsledky  a správanie  svojich  detí. 



Pohovorom sa riešili priestupky so zápisom u žiakov Méčeš, Vojner, Golier – 7.A - porušovanie 
školského  poriadku,  Tirpák  –  6.A,  Maťašovský  –  5.A-  šikanovanie.  V  pláne  sú  individuálne 
pohovory  –  Mikloško  -7.A  porušovanie  škol.  poriadku  ,  Tokár,  Balog,  Džudža-  obťažovanie 
dievčat. Žiaci, ktorí mali napomenutia alebo pokarhania  v hodnotiacom období boli napomenutí a 
zapísaní v knihe pohovorov.
Iné aktivity
16.11.2010- beseda o šikanovaní Mgr. Puciová –PZ 
25.11.2010,  3.12.2010,  9.12.2010  –  preventívny  program  v 6.A  –  Prevencia  agresivity 
a šikanovania na školách – PhDr. Wagnerová, Mgr. Vargová- CPPPaP Trebišov 

Práca s     talentovanými žiakmi – účasť na predmetových olympiádach a     iných súťažiach  

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

V I.  polroku   bol  uskutočnený  výber  žiakov  do  záujmových  krúžkov,  na  olympiády 
a vedomostných súťaží. Bolo vydaných  299 a vrátených  0 vzdelávacích poukazov.

KRÚŽKY   NA   ŠKOLE   V       ŠKOLSKOM   ROKU   2010 / 2011  

1. Výtvarný krúžok – Mgr. Lívia Lukáčová
2. Vlastivedný krúžok – Mgr. Alena Michalčová
3. Šikovné ruky I. – Bc. Eva Domaracká
4. Počítačový krúžok  I. – Mgr. Erika Štefanišinová
5. Krúžok „Šikovníček“ – Mgr. Mária Farkašová
6. Tvorivá dielňa – Bc. Jaroslava Tomová
7. „Hravo a tvorivo“ – Mgr. Jindřiška Štedlová
8. Šikovné ruky II. – Ing. Zlata Prokopičová
9. Základy práce s IKT – Mgr. Slavomír Kleban
10. Futbalový krúžok I. – Mgr. Michal Varga 
11.  Futbalový krúžok II. – Mgr. Michal Varga
12. Kreslenie – Mgr. Libuša Kačuráková
13.  Počítačový krúžok II. – Mgr. Marcela Stančíková
14.  Čitateľský krúžok – Mgr. Sylvia Písečná
15.  Spevácky krúžok – Mgr. Blanka Poláková
16. Zdravotnícko-športový krúžok – Mgr. Miroslava Stropkaiová
17.  Divadelný krúžok – Mgr. Eva Sabová

V tomto školskom  roku vzhľadom na rekonštrukciu školy sme presunuli krúžky do CVČ 
v Sečovciach. 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

Školský život detí nemôže byť len o učení. K škole patrí aj zábava, mimoškolská činnosť, 
uspokojovanie záujmov , koníčkov a potrieb našich žiakov. Preto sme sa snažili, aby aj kalendár 
mimo  vyučovacích  a mimoškolských  podujatí  bol  pestrý  a pre  žiakov  príťažlivý.  Je  to  veľmi 
dôležitá  súčasť  výchovy  a vzdelávania  v škole.  Aj  súťaženie  a porovnávanie  vedomostí 
a schopností žiakov medzi sebou a so žiakmi iných škôl je dôležité. Snažili sme sa zapájať do čo 
najväčšieho  počtu  rôznych  súťaží  .  Škola  sa  zapojila  do  projektu  recyklácie  opotrebovaných 
drobných elektrotechnických zariadení. 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: 
- divadelné predstavenie – Popletená rozprávka ( projekt Nadácia Orange)
- projekt Nadácia Orange 3 ( Fénix)



- projekt 72 hodín ( Fénox)
- výroba darčekov pre starkých
- Detské práva – Nadáci Orange  4( Fénix)
- Detské práva – Nadáci Orange  5( Fénix)
- Majstrovstvá Slovenska o pohár prezidenta DPO SR – Svit
- Beseda so zdravotnou sestrou
- Beseda – šikanovanie – PZ Trebišov
- Beseda – šikanovanie – CPPPaP Trebišov
- Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach ( projekt MRK)
- Kino Sečovce – Dážďová víla ( projekt MRK )
- Návšteva Vlastivedného múzea v Trebišove ( projekt MRK)
- Školské kolo – Olympiáda zo Sj
- Obvodové kolo – Olympiáda zo Sj
- Návšteva Zemplínskeho múzea v Michalovciach ( projekt MRK)
- Návšteva Kina Sečovce roč. 1. – 9.
- Výchovný vianočný koncert Cultura Humana
- Školské kolo – geografická olympiáda
- Školské kolo Pytagoriáda
- Návšteva klziska v Trebišove ( Fénix)
- Výchovný koncert Detektívka
- Vianočná akadémia
- Detské práva – Nadácia Orange 6 ( Fénix)
- Zasadnutie detskej organizácie Fénix
- Hviezdičkový deň – ŠKD
- Karneval – roč. 1. - 4.
- Okresné kolo – Matematická olympiáda
- Okresné kolo – Geografická olympiáda
- Návšteva klziska v Trebišove – ( Fénix)
- Botanikiáda – okresné a krajské kolo
- 20. ročník turnaja ml. žiakov vo futbale
- Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
- Rozprávkové vretienko – okresné a celoslovenské kolo
- Energetika – literárna súťaž 2011
- Mladý zdravotník – okresná súťaž
- Atletika – obvodové a okresné kolo
- Poddargovské hry
- Detská olympiáda
- Škola v prírode – Slnečný majer Bardejov
- Školské výlety – ZOO Kavečany, Krásna Hôrka, Cinemax Košice

  Klíma školy

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

Učitelia  pristupovali  ku všetkým  žiakom  rovnako,  talentovanejších  zapájajú  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 zamestnancov školy. Vzniknuté problémy boli 
riešené  v najkratšom  možnom  čase  tak,  aby  čo  najmenej  ovplyvňovali  kvalitu  i kvantitu 
vyučovania.

Projekty školy



 Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov - cieľom projektu Vzdelávanie 
učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania 
cudzích jazykov na základných je skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, zabezpečiť dostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni 
ZŠ v prechodnom a dlhodobom období a prispieť k premene tradičnej školy na modernú.

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách  -cieľom je inovovať a 
modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce 
v Modernej škole 21. storočia a zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch 
ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre 
vedomostnú spoločnosť.

 Podpora inklúzie žiakov MRK celodenným výchovným programom - Zvýšenie 
vzdelanostnej úrovne žiakov MRK využitím inovatívnych a špecifických foriem ďalšieho 
vzdelávania.

 Recyklohry- projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si 
kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a 
následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na 
Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Spolupráca školy s     obcou, rodičmi, radou školy, radou rodičov  

Bez dobrej spolupráce týchto subjektov by škola ťažko zabezpečovala kvalitne všetky svoje 
úlohy  a ďalej  sa  rozvíjala.  Výborná  bola  spolupráca  s obcou  a hlavne  so  starostkou  pani  Mgr. 
Jozefínou Uháľovou , ktorá sa  zaujímala o potreby školy a veľmi škole pomáhala riešiť problémy  ( 
rekonštrukcia  hlavnej  budovy ZŠ, príspevky na rôzne školské aktivity a pod.)     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  2010 /2011  boli zvolané:

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

Ich priebeh je zdokumentovaný v zápisniciach triednych učiteľov. Slabá je spolupráca s rodičmi 
rómskych žiakov, predovšetkým zo sociálne  slabých rodín a aj  spolupráca s Radou školy,  ktorá 
v tomto školskom roku nemala  žiadne zasadnutie. 

Záver 

 Počas  celého  roka  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 v šk. roku 2011/2012 potrebné:

      - vychádzať z tradície školy a neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a 
výchovné pôsobenie školy

      - rozvíjať komplexne osobnosť žiaka, jeho zmyslové, poznávacie, komunikačné a 
sociálne kompetencie s dôrazom na získavanie schopnosti učiť sa učiť sa.

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

- pokračovať  vo  vytváraní  takých  podmienok  pre  žiakov,  aby  mohli  zmysluplne 
využívať  voľný  čas  a  venovať  sa  záujmovej  činnosti  pod  odborným vedením v 
priestoroch školy

- budovať školu ako otvorený systém a efektívne komunikovať s vonkajším 
prostredím.



- medzi  učiteľmi  a  žiakmi  vytvárať  atmosféru  založenú  na  vzájomnej  úcte  a 
porozumení 

- 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 
- realizovať  programy  ďalšieho  vzdelávania  pedagogických  zamestnancov, 

podporovať rozvoj nových foriem vzdelávania
- rozvíjať dobrú spoluprácu s Radou školy a vzdelávacími inštitúciami a organizáciami 
- účinnejšie pôsobiť na žiakov v oblasti mravnej výchovy
- zamerať sa na boj proti záškoláctvu a kriminalite

Všetky úspechy, aktivity, podujatia, všetko čo sa škole v uplynulom školskom roku podarilo, bolo 
spoločnou prácou vedenia školy, pedagogických, ale aj  nepedagogických zamestnancov.

V Z. Teplici,08.07.2011

RNDr. Pavel Roman
      riaditeľ ZŠ
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