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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  Človek a príroda, Človek 
a spoločnosť Mgr. Horváthová

FYZ, CHE, ZEM, 
PRI, , GEO, BIO, 
DEJ, OBN

4. PK Človek a hodnoty, Človek a 
svet  práce,  Umenie  a  kultúra, 
Zdravie a pohyb

PaedDr. Grešlíková
ETV ,VYV, TEV, 
HUV, TCV, 
NBV,SP, VUM

5. PK Jazyk a komunikácia
Mgr. Dobošová

SJL, ANJ, RUJ

6. PK Matematika a práca s 
informáciami Mgr. Hlebašková

MAT, INF

Analýza  výchovno – vzdelávacích výsledkov

Prospech a správanie žiakov v 0. – 9. roč. ZŠ v šk.roku 2013/2014
V  šk.roku  2013/2014  navštevovalo  ZŠ  Zempl.  Teplicu   209  žiakov  v trinástich 

triedach. Z uvedeného počtu všetkých žiakov ZŠ bolo 128 rómskeho pôvodu. Prospelo 161 
žiakov.  Neprospelo  15  žiakov.  Neklasifikovaných  bolo  33  žiakov.  Zníženým stupňom zo 
správania boli klasifikovaní 7 žiaci. 
Na návrh triednych učiteľov bolo  udelených 75 pochvál žiakom, riaditeľom  bolo udelených 
44 pochvál. Pochvaly boli udelené predovšetkým za výborný prospech a správanie sa a za 
vzornú  dochádzku.  Z dôvodu  porušovania  školského  poriadku  a za  záškoláctvo  bolo 
udelených aj 65 triednych pokarhaní a 48 riaditeľských pokarhaní. 

S výborným prospechom 1,0 prospelo 35 žiakov, z toho na 1.stupni 25 žiakov a na 2. 
stupni 10   žiaci.

Prospech a správanie žiakov v 2. – 9. roč. ŠT v  šk.roku 2013/2014

V šk. roku 2013/ 2014 navštevovalo špeciálne triedy 85 žiakov, ktorí boli zaradení do 
deviatich tried. Všetci žiaci v týchto triedach  sú rómskeho pôvodu.
Z uvedeného počtu prospelo 76  žiakov ŠT. Neklasifikovaní boli 9  žiaci. Zníženým stupňom 
zo správania boli klasifikovaní 16 žiaci. Znížené známky zo správania mali žiaci hlavne pre 
záškoláctvo . S narastajúcim počtom žiakov zo SZP , nastáva väčší problém so správaním a 
intoleranciou, záškoláctvom a porušovaním školského poriadku. 

Výkaz o     prospechu žiakov ZŠ a     ŠT  

Z celkového počtu žiakov školy 294  prospelo:   237  žiakov
 neprospelo: 15  žiakov
 boli neklasifikovaní:  42 žiakov
 znížený stupeň zo správania:  23   žiakov



Neklasifikovaní  boli  žiaci,  ktorí  vykonávajú  povinnú  školskú  dochádzku  mimo  územia 
republiky s povolením riaditeľa školy, ale do určeného termínu  neodovzdali  potvrdenie o 
tom, že plnia povinnú školskú dochádzku v inej krajine. 
2 žiaci mali vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program.  Žiaci, ktorí prospeli 
s výborným prospechom boli ocenení pochvalou riaditeľa školy a vecným ocenením.

Dochádzka žiakov  ZŠ v šk.roku 2013/2014

 V  šk.roku 2013/2014 vymeškali žiaci  ZŠ spolu 31 442 hodín, čo pripadá na jedného 
žiaka 150,44 hodín. Z počtu 7 458 neospravedlnených hodín, pripadá na jedného žiaka 35,68 
hodín.  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 2013/2014

Žiaci  deviatich  špeciálnych  tried  vymeškali  spolu  20  586   hodín,  z toho  6  855 
neospravedlnených.  Na  jedného  žiaka  pripadá  242,18  ospravedlnených  a 80,64 
neospravedlnených  hodín.  Vysoký  počet  vymeškaných  hodín  vykazujú  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 , v Trebišove a PZ v Trebišove.

Dochádzka žiakov v     šk. roku 2013/2014  na ZŠ a ŠT  

Žiaci  spolu  vymeškali  52  028    hodín,  z toho  14  313  neospravedlnených.  Dôvodom 
vysokého počtu neospravedlnených hodín je  predovšetkým to , 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 2013/2014
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0.A 9/3 9/3 8/8 0/0 1/1 0/0 1833/1833 76/76

1.A 21/11 17/8 11/7 3/3 7/7 0/0 2 372/ 2070 416/416

1.B 24/12 24/12 16/16 0/0 8/8 0/0 4 358/4 358 2250/2250

1.C 20/12 20/12 9/9 5/5 6/6 2/2 3 551/3 551 1 772/1 772

2. A 16/7 5/2 14/3 0/0 2/2 0/0 1 032/ 494 30/30

2.B 13/9 13/9 13/13 0/0 0/0 0/0 2 450/2 450 474/474

3. A 18/10 8/4 14/4 0/0 4/4 0/0 1 253/ 895 494/494

4. A 14/7 4/2 13/3 0/0 1/1 0/0 1 123/ 299 15/15

5. A 11/5 6/1 11/6 0/0 0/0 1/1 1 786/ 1 319 369/369

6. A 21/13 13/7 14/6 6/6 1/1 4/4 4 970/3 081 1051/ 1 049

7. A 18/13 4/3 16/3 0/0 2/1 0/0 2 141/ 1 227 53/53

8. A 15/11 3/3 13/1 1/1 1/1 0/0 3 407/ 1 918 410/410

9. A 9/2 2/1 9/2 0/0 0/0 0/0 1 166/ 583 48/ 41

SPOLU
ZŠ

209/
115

128/67 161/79 15/15 33/32 7/7
31 442/
24 078

7 458/
7 449

2.AŠ 10/3 10/3 10/10 0/0 0/0 0/0 1 426/1 426 302/302

3.AŠ 12/4 12/4 9/9 0/0 3/3 0/0 1 490/1 490 394/394

4.AŠ 11/2 11/2 9/9 0/0 2/2 2/2 3 145/3 145 1305 / 1305

5.AŠ 12/6 12/6 9/9 0/0 3/3 2/2 2 828/2 828 1 236/ 1 236

6.AŠ 10/3 10/3 10/10 0/0 0/0 0/0 2 684/2 684 171/171

6.BŠ 7/4 7/4 7/7 0/0 0/0 0/0 1 580/1 580 273/273

7.AŠ 8/4 8/4 7/7 0/0 1/1 1/1 1 745/1 745 1 115/ 1 115

8.AŠ 9/6 9/6 9/9 0/0 0/0 9/9 2190/ 2190 174/174

9.AŠ 6/4 6/4 6/6 0/0 0/0 2/2 3 498/3 498 1 885/1 885

SPOLU 
ŠŠ

85/36 85/36 76/76 0/0 9/9 16/16
20 586/
20 586

6 855/
6 855



Žiaci 
ZŠ a ŠŠ

294/
151

213/
152

237/
155

15/15 42/41 23/23
52 028/
44 664

14 313/
14 304

Zoznam žiakov končiacich základnú školu v     školskom roku 2013/2014  

Trieda Počet Meno a priezvisko Dátum nar. Rok šk. doch.
9. A 9 Badyová Katarína

Drobňák Matej
Fedor Daniel
HricováBianka
Malčický Lukáš
Onuščák Tomáš
Polák Martin
Tirpák Dominik
Tokár Ľudovít

5.9.1997
17.11.1998
6.12.1998
31.7.1999
11.4.1999

12.12.1998
11.8.1999
5.1.1999
4.9.1997

          10. rok
9.rok
9.rok
9.rok
9.rok
9.rok
9.rok
9.rok
10.rok

9.AŠ     6 Buková Nikola
Korová Jana
Pavlišková Marcela
Poráč Ondrej
Redai Igor
TimkováTerézia

12.9.1997
12.11.1998
10.2.1998
23.3.1998
25.6.1998
3.1.1999

10.rok
9.rok
10.rok
10.rok
10.rok
9.rok

8.AŠ 2 Redai Ján
Šenkiová Priska

8.12.1997
17.2.1998

16 rokov, 8.r
10. rok

8.A 2 Balogová Karina
Buková Jadrana

26.2.1998
3.3.1998

10. rok
10.rok

7.AŠ 2 Buková Nikoleta
Korová Zdena

16.3.1998
10.11.1997

10. rok
10. rok

7.A 1 Chromá Žaneta 4.8..1998 10. rok
6.AŠ 1 Džudža Kristián 21.6.1998 10. rok
6.A     3 ČopákováSabína

Fako Imrich
Zajacová Lenka

18.3.1998
16.4.1998
19.2.1998

10. rok
10. rok
10. rok

4.AŠ 2 Horváthová Mária
Rac Marek

15.9.1997
18.6.1998

10. rok
10. rok

3.AŠ 1 Mata Bronislav 23.6.1998 10.rok

9. A  -   9 žiakov
9.AŠ  -  6 žiakov
8.AŠ  -  2 žiaci
8.A    -  2 žiaci
7.AŠ   - 2 žiaci
7.A-  1 žiak
6.AŠ  -  1 žiak
6.A  -    3 žiaci
4.AŠ  -  2 žiaci



3.AŠ  -  1 žiak
SPOLU: 29 žiakov  

Organizácia vyučovania

V školskom roku 2013/2014 navštevovalo ZŠ Zemplínska Teplica spolu 294 žiakov – 209 
žiakov v bežných triedach ZŠ a 85 žiakov v špeciálnych triedach ZŠ. Z uvedeného počtu 294 
žiakov základnej školy bolo 213  žiakov rómskeho pôvodu. Na I. stupni ZŠ sa žiaci vyučovali 
v 8. triedach, na II. stupni ZŠ  v 5. triedach. Žiaci špeciálnych tried sa vyučovali v 2. až  9. 
ročníku spolu v 9. triedach. V tomto školskom roku navštevovalo školský klub 26  detí .  
Vyučovanie na I.stupni prebiehalo  podľa  ŠVP ISCED1, na II. stupni podľa ŠVP ISCED 2 
0–  tý  ročník v tomto  školskom roku  navštevovalo  9  žiakov   Všetci  žiaci  boli  rómskeho 
pôvodu. Od 1. ročníka ZŠ  sa vyučuje  anglický jazyk, od 3. ročníka povinne. Náboženstvo – 
rímskokatolícke,  gréckokatolícke,  reformované  vo variácii  s etickou výchovou.  V šk.roku 
pôsobilo na ZŠ 30  učiteľov vrátane vedenia  školy a kňazov ,  vychovávateľky školského 
klubu  a  asistentky  učiteľa,  1  administratívna  pracovníčka,   ekonóm  s  80  %  pracovným 
úväzkom,  vedúca  ŠJ  so  100  % pracovným úväzkom,  3  kuchárky,  l  údržbár  so  100   % 
pracovným  úväzkom  a  3  upratovačky.  Koordinátor  enviromentálnej  výchovy  –  Mgr. 
Horváthová Blanka , Protidrogovej výchovy – Mgr. Zuzana Grešlíková, OŽaZ – Mgr. Michal 
Varga,  Multikultúrnej  výchovy  –  Mgr.  Štedlová  Jindřiška,  Mediálnej  výchovy  –  Mgr. 
Písečná,  Tvorba  projektov  a  prezentačné   zručnosti  –  Mgr.  Vargová  Lívia,  Dopravnej 
výchovy  –  Mgr.  Daniel  Vasilišin,  Finančnej  gramotnosti  –  Mgr.  Alena  Michalčová, 
Zdravotníckej výchovy – Mgr. Miroslava Stropkaiová, VMR – Mgr. Eva Sabová. 

Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september  po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií. Všetci učitelia mali vypracované 
vlastné  tematické  výchovno  -  vzdelávacie   plány  jednotlivých  predmetov  podľa  platných 
učebných  osnov,  POP  na  šk.  rok  2013/2014  a podľa  usmernení  MŠ  SR.  Plány  boli 
aktualizované  o úlohy  enviromentálnej  výchovy,  protidrogovej  výchovy,  výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, ochrany života a zdravia človeka, dopravnej výchovy, mravnej 
výchovy,  mediálnej  výchovy,  multikultúrnej  výchovy,  finančnej  gramotnosti  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 komisií PK a MZ, 
plánu práce výchovného poradcu a plánu práce školského klubu.

Činnosť PK a     MZ  

Vedúci  metodických  orgánov  predložili  hodnotenie  činnosti  za  školský  rok  2013/2014. 
Vedúci komisií  MZ a PK pracovali podľa plánov, ktoré boli vypracované podľa PPŠ a POP 
na  šk.  rok  2013/2014.  Ich  činnosť  jednoznačne  napomáhala  k  skvalitňovaniu  výchovno-
vzdelávacieho pôsobenia školy. Členovia si  navzájom odovzdávali  poznatky a  skúsenosti. 
Každé stretnutie bolo podchytené zápisnicou. 

Vyhodnotenie činnosti PK vzdelávacej oblasti „Matematika a     práca s     informáciami“  



Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti predmetovej komisie. Uskutočnilo sa päť 
stretnutí členov komisie. Na prvom stretnutí na začiatku školského roka sme prehodnotili plán 
činnosti  PK,  preštudovali  sme  klasifikačný  poriadok  a schválili  tematické  
výchovno–vzdelávacie  plány pre matematiku a informatiku.  Členovia komisie preštudovali 
pracovný  poriadok  a prevádzkové  poriadky  učební  využívaných  na  našej  škole.  
Na novembrovom stretnutí sme vyhodnotili štvrťročnú klasifikáciu, skoordinovali zapojenie 
žiakov  do  matematických  a informatických  súťaží.  Zapojili  sme  žiakov  do  informatickej 
súťaže  i-bobor  (18  žiakov)  a matematickej  súťaže  Pytagoriáda  (spolu  za  oba  stupne  17 
žiakov). Obvodového kola sa v marci 2014 zúčastnila žiačka Mannová v kategórii  P5, kde 
obsadila prvé miesto. Súťaž v tejto kategórii nie je postupová. Z prvého stupňa postúpili na 
obvodové kolo žiaci Baranová z kategórie P4 a Jurík v kategórii P3.
Tretie  stretnutie  sa  uskutočnilo  po  polročnej  klasifikačnej  porade,  bolo  zamerané  na 
vyhodnotenie prvého polroka, vyhodnotenie klasifikácie a výsledky polročných testov. Boli 
navrhnuté opatrenia pre lepšie prospievanie slabých žiakov v druhom polroku a diskutovali 
sme o vplyve nepravidelnej dochádzky na prospech žiakov. Pozornosť sme venovali úrovni 
pripravenosti  deviatakov pred Testovaním9 a rozoberali  sme možnosti  zlepšenia súčasného 
stavu. 
Na  aprílovom  stretnutí  sme  vyhodnotili  trištvrťročnú  klasifikáciu,  navrhli  opatrenia  pre 
pomoc  slabo  prospievajúcim  žiakom,  vyhodnotili  výsledky  Testovania9.  Naši  žiaci 
v porovnaní s celoslovenským priemerom v matematike (54%) dosiahli úroveň nižšiu (44%), 
čo bolo spôsobené ako zložením triedy tak aj ich slabou motiváciou a slabou prípravou, keďže 
žiaci iba pasívne čakali, že učiteľ zopakuje všetko za nich a nevenovali pozornosť domácej 
príprave. Ďalej sme sa zapojili do prípravy aktivít na Deň Zeme a cvičenia OŽaZ. Pozornosť 
sme venovali aj príprave žiakov deviateho ročníka na prijímacie pohovory. Všetci žiaci boli 
prijatí na vybrané stredné školy. Traja žiaci sa rozhodli pre gymnázium (Malčický, Hricová, 
Drobňák),  jeden žiak odchádza priamo do pracovného pomeru (Tokár),  ostatní  žiaci  budú 
pokračovať v štúdiu na stredných odborných školách technického zamerania.  
Na  poslednom  zasadnutí  v mesiaci  jún  sme  vyhodnotili  koncoročnú  klasifikáciu  žiakov, 
pripravili  úlohy  na  komisionálne  preskúšanie  neklasifikovaných  žiakov,  vyhodnotili  sme 
účasť v matematických a informatických súťažiach, vyhodnotili sme výstupné testy a navrhli 
opatrenia pre zlepšenie výsledkov v budúcom školskom roku. Spoločne sme vyhodnotili aj 
činnosť predmetovej komisie a prijali návrhy na zlepšenie činnosti PK v budúcom školskom 
roku.
Súčasťou každého stretnutia bola aj kontrolná činnosť vedúcej PK, ktorá kontrolovala plnenie 
TVVP, písanie predpísaných písomných prác a testov, vzdelávanie členov PK a využívanie 
IKT nástrojov vo vyučovaní. 

Vyhodnotenie plánu predmetovej komisie v     oblasti človek a     príroda a     človek a     spoločnosť   
za šk. rok 2013/2014

Plán  práce  PK  Človek  a príroda,  Človek  a spoločnosť   sa  plnil  podľa  časového 
harmonogramu.  Za 1.  polrok  boli  uskutočnené 2 stretnutia  – v auguste a novembri,  za 2. 
polrok boli uskutočnené 3 stretnutia – vo februári, apríli a júli. PK Človek a príroda a Človek 
a spoločnosť   má  5  členov  –  RNDr.  Roman,  Mgr.   Varga,  Mgr.  Horváthová,  PaedDr. 
Grešlíková a Mgr. Dobošová a zahŕňa predmety: Človek a príroda – biológia, chémia, fyzika, 
praktiká z biológie, praktiká  z fyziky, bio-enviro, Človek  a spoločnosť – geografia, dejepis, 
občianska náuka, praktiká z geografie.

Hlavné  ciele  činnosti  PK  sa  plnili  priebežne  počas  školského  roka  v jednotlivých 
vyučovacích  predmetoch:  Prerokovali,  doplnili  a schválili  sme  plán  činnosti  predmetovej 
komisie.  Vypracovali  sme  tematické  výchovno  –  vzdelávacie  plány  v jednotlivých 



predmetoch  podľa  Štátneho  vzdelávacieho  programu  pre  2.  stupeň  základnej  školy 
v Slovenskej  republike  ISCED  2  a platného  školského  vzdelávacieho  programu. 
Zakomponovali  sme   prierezové  témy  do  tematických  plánov. Zrealizovali  sme  vstupné, 
polročné  a výstupné  testy   v termíne  stanovenom  vedením  školy.  P.  uč.  Horváthová 
zorganizovala  školské kolo geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnili 15 žiaci, z toho 5 
úspešne a 4 žiaci sa zúčastnili  Okresného kola geografickej olympiády v Trebišove dňa 6. 2. 
2014. Žiačka Daniela Mannová sa v okresnom kole geografickej olympiády  umiestnila na 1. 
mieste. Vyučujúci sa snažili individuálne pracovať s talentovanými aj slabo prospievajúcimi 
žiakmi.   Pravidelne  sme sledovali a vyhodnocovali  úroveň vedomostí a zručností žiakov, 
používali  didaktické testy,   prijímali  opatrenia  na odstránenie nedostatkov. Snažili  sme sa 
integrovať  rómske  deti  do  tried  bez  segregácie  a vytvárať  vhodné  podmienky  na  ich 
vzdelávanie.  Do  plánov  jednotlivých  predmetov  vyučujúci  zakomponovali  nasledujúce 
prierezové  témy:  environmentálna  výchova,  mediálna  výchova,  ochrana  života  a zdravia, 
regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrna výchova, tvorba projektov 
a rozvoj prezentačných zručností  a spolupracovali  sme so školskými  koordinátormi týchto 
výchov.  P.  uč.  Grešlíková  vypracovala  a vyhodnotila  dotazník  pre  žiakov  2.  stupňa 
o šikanovaní. V rámci  predmetu bioenviro sme rozvíjali  u žiakov environmentálnu výchovu 
a  vzdelávanie  ako  súčasť  rozvoja  osobnosti  detí  a  žiakov  zameranú  najmä  na  vedenie  k 
uvedomelej  spotrebe  zdrojov,  povedomia  v  oblasti  separácie  odpadov,  na  vytváranie 
správnych  postojov  a  správania  žiakov  k   životnému  prostrediu,  na  prevenciu  pred 
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Na hodinách geografie sme zvyšovali 
povedomie  detí  a  žiakov  o  globálnych  témach,  učitelia  sa  snažili  rozvíjať  kritické 
uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo 
svete.  Na  hodinách  biológie  a chémie  boli  uskutočnené  praktické  cvičenia  podľa  TVVP. 
Čiastkové úlohy plnil  každý člen PK priebežne – starostlivosť o kabinety, zapojenie žiakov 
do  olympiád  a súťaží.  V decembri  sme  uskutočnili  inventarizáciu  jednotlivých  kabinetov. 
Všetci  členovia  PK  sa  zapojili  do  kontinuálneho   vzdelávania  –  Multikultúrna  výchova 
v inkluzívnej  edukácii,  ktoré  v dňoch  2.  a 3.júna  úspešne  absolvovali  pred  trojčlennou 
komisiou.

Na zasadnutiach PK boli členovia oboznámení s metodickými príručkami, učebnými 
osnovami,  pedagogicko-organizačnými  pokynmi  pre  školy.  Prejednali  sme  TVVP  pre 
jednotlivé predmety, hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Vyhodnotili sme klasifikáciu žiakov, 
vstupné,  polročné  a výstupné  testy.  Vedúca  PK  kontrolovala  priebežne  plnenie  TVVP 
a časové  sklzy  v jednotlivých  predmetoch.  Pripravili  a  vyhodnotili  sme  Deň  vody  a  Deň 
Zeme. 

Z harmonogramu aktivít sa neuskutočnila návšteva vlastivedného múzea, technického 
múzea, planetária a meteorologickej stanice z finančných dôvodov.

Zhodnotenie práce komisie MZ 1. – 4. roč. za šk. rok 2013/2014

- zasadnutia MZ boli realizované podľa plánu 
- bol dodržaný obsah zasadnutí
- boli dodržané termíny zasadnutí
- boli prebrané dokumenty ako Klasifikačný poriadok, ŠVP,POP , PPŠ ai.
- na rokovania boli do obsahu včlenené aktuality 
- do obsahu boli doplnené úlohy podľa pokynov vedenia ZŠ
- členovia boli na zasadnutiach aktívni
- z každého zasadnutia MZ bola vyhotovená zápisnica
- každá zápisnica obsahovala odporúčania a uznesenia
- účasť členov MZ na zasadnutiach bola dobrá
- zasadnutia boli účelové



- na zasadnutiach sa učitelia dohodli na organizovaní mimoškolských aktivít
- na zasadnutiach boli schválené TVVP z jednotlivých predmetov
- bola preštudovaná dokumentácia školy podľa pokynov vedenia ZŠ
- spolupráca učiteľov 1.stupňa ZŠ bola počas 1.polroku roku veľmi dobrá
- bol upravený ŠVP na budúci školský rok
- bolo uskutočnené hodnotiace zasadnutie MZ s návrhom plánu na budúci šk. rok

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried za šk. rok 2013/2014        

Plán práce MZ v školskom roku 2013/2014 zahŕňal 5 zasadnutí v mesiacoch august, november, január, 
apríl a jún. 
Na 1. zasadnutí vedúca MZ špeciálnych tried oboznámila vyučujúcich s hlavnými úlohami 
plánu  práce  MZ  vo  výchovno-vzdelávacom  procese  a  s  plánom  zasadnutí  a  činnosti 
v školskom roku 2013/2014. V pláne práce MZ boli vytýčené hlavné úlohy realizované vo 
výchovno-vzdelávacom procese a úlohy vychádzajúce z POP na tento školský rok.  V ďalšom 
bode boli vyučujúci oboznámení so ŠkVP pre 2. až 9. ročník špeciálnych tried a s príslušnými 
prierezovými  témami,  ktoré  budú  zapracované  do  tematických  výchovno-vzdelávacích 
plánov. Z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 boli zdôraznené 
termíny  prázdnin,  v rámci  výchovy  a  vzdelávania  bolo  doporučené  uplatňovať  výchovu 
k ľudským právam, multikultúrnu výchovu, globálne rozvojové vzdelávanie, zdravý životný 
štýl, finančnú gramotnosť, predchádzanie a riešenie šikany, prevenciu rizikového správania sa 
v rámci dospievania a rozvoj športových aktivít s cieľom eliminácie drogovej závislosti. Ďalší 
bod programu bol zameraný na hodnotenie a klasifikácia žiakov špeciálnych tried v súlade s 
Metodickým  pokynom  č.  32/2011  na  hodnotenie  žiakov  s ľahkým  stupňom  mentálneho 
postihnutia  ISCED-1.  Nasledovala  téma týkajúca  sa  vypracovania  tematických  výchovno-
vzdelávacích plánov pre 2. až 9. ročník podľa ŠkVP. V poslednom bode programu vedúca 
MZ  oboznámila  vyučujúcich  s potrebou  realizácie  mimotriednych  aktivít,  pričom  každý 
triedny učiteľ zrealizuje za obdobie štvrťroku jednu ľubovoľnú aktivitu so žiakmi špeciálnych 
tried.  V závere  zasadnutia  boli  pripomenuté  niektoré  aktuálne  témy  týkajúce  sa  priebehu 
edukačného procesu a prijaté uznesenia.
2.  zasadnutie  MZ v mesiaci  november  začalo  kontrolou  a  vyhodnotením plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia. Hlavnými bodmi programu bola analýza prospechu, správania 
a  dochádzky  žiakov  špeciálnych  tried  za  1.  štvrťrok  a  vyhodnotenie  vstupných  testov 
z predmetu Slovenský jazyk a Matematika s prijatím opatrení na zlepšenie výsledkov testov. 
V programe tohoto zasadnutia boli prerokované aj vnútorné smernice školy a prevádzkové 
poriadky. V rôznom boli pripomenuté aktuálne úlohy z poslednej pracovnej porady a v závere 
prijaté uznesenia.
V úvode 3. januárového zasadnutia prebehla kontrola a vyhodnotenie plnenia uznesení z 2. 
zasadnutia. Prvý bod programu bol zameraný na analýzu prospechu, správania a dochádzky 
žiakov  špeciálnych  tried  za  1.  polrok.  Vyučujúci  sa  vyjadrili  k neprospievajúcim, 
neklasifikovaným žiakom a žiakom,  ktorým bola  navrhnutá  znížená  znánka zo správania. 
Nasledovalo  vyhodnotenie  plnenia  vytýčených  úloh  pre  vyučujúcich  špeciálnych  tried  a 
zhodnotenie  realizácie  mimotriednych  aktivít  za  obdobie  1.  polroku. V štvrtom  bode 
programu vyučujúci vypracovali návrhy na zoznam učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej 
núdzi  na  obdobie  2.  polroka.  V rôznom sa  poukázalo  na  niektoré  úlohy  so  zreteľom  na 
polročnú klasifikáciu žiakov a v závere boli prijaté uznesenia.
Hlavnými témami na 4. zasadnutí v mesiaci apríl bolo prehodnotenie ŠkVP pre 2. až 9. ročník 
špeciálnych tried na školský rok 2014/2015, analýza prospechu, správania a dochádzky za 3. štvrťrok, 
vyhodnotenie mimotriednej aktivity ku Dňu Rómov a príprava aktivít ku Dňu Zeme.
Po spoločnom prerokovaní vyučujúcich bolo navrhované v budúcom školskom roku upraviť 
rámcový učebný plán v 9. ročníku - znížiť časovú dotáciu v pracovnom vyučovaní z 5 na 4 



hodiny a zvýšiť  počet hodín v informatickej výchove na 2 hodiny týždenne. Tento návrh bol 
predložený riaditeľovi školy na jeho schválenie. Všetci vyučujúci v jednotlivých ročníkoch 
boli  taktiež  oboznámení  s potrebou   prehodnotiť  učebné  osnovy  ŠkVP  v predmetoch 
Pracovné vyučovanie a Telesná výchova a upraviť resp. prispôsobiť obsah učiva podmienkam 
školy. 
Po  stručnej  analýze  prospechu,  správania,  dochádzky  a  prijatých  opatrení  nasledovalo 
v ďalšom bode  vyhodnotenie mimotriednej aktivity „Deň Rómov“ realizovanej v dňoch 10. 
4. pre 2. stupeň a 11. 4. pre 1. stupeň, ktorej sa s nadšením zúčastnili všetci žiaci špeciálnych 
tried.  Jej  ťažiskom bolo  premietnutie  videonahrávky  o dosiahnutých  životných  úspechoch 
Rómov  z východného  Slovenska,  nechýbali  ani  ukážky  známych  rómskych  hudobníkov, 
vypracovanie pracovných listov s touto tematikou či výtvarné práce, ktoré  boli vystavené  na 
nástenke v priestoroch špeciálnych tried.
Vyučujúci  prerokovali  prípravu  ďalšej  mimotriednej  aktivity  „Deň  Zeme“,  ktorá  sa 
uskutočnila 25. apríla. Jej obsahom bolo taktiež premietnutie videa na aktuálnu tému, kvíz 
a výtvarné  práce  zamerané  na  ochranu  životného  prostredia.  V rámci  tohto  dňa  sa  žiaci 
podieľali aj  na úprave a vyčistení konkrétnych úsekov v miestnej obci. V závere boli prijaté 
uznesenia.
V úvode 5. zasadnutia v mesiaci jún prebehla kontrola uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia. Nasledovalo stručné zhodnotenie činnosti metodického združenia v tomto 
školskom roku a návrhy na činnosť MZ v školskom roku 2014/2015, ktorá bude prebiehať 
v časovej i obsahovej štruktúre príbuznej tohtoročnej. V jednotlivých zasadnutiach sa bude 
venovať zvýšená pozornosť zodpovednejšej organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, 
príprave mimotriednych aktivít, ktoré sa budú realizovať v súvislosti s výročnými dňami 
(týždňami) a po organizačnej príprave ich  zrealizujú  priebežne počas roka triedni učitelia so 
žiakmi špeciálnych tried. Každé mimotriedne podujatie bude obohatené o aktuálnu výzdobu. 
Aj v budúcom školskom roku sa bude klásť dôraz na zapájanie sa žiakov do vhodných súťaží 
a mimoškolských činností, estetizácii priestorov špeciálnych tried a na plnenie úloh 
vyplývajúcich z aktuálnych POP.
Po analýze prospechu, správania a dochádzky žiakov za 2. polrok nasledovala úprava ŠkVP 
v jeho rámcovom učebnom pláne v predmetoch Informatická výchova a Pracovné vyučovanie 
v 9. ročníku. Vyučujúci boli informovaní o potrebe úpravy TVVP na budúci školský rok 
v predmete Pracovné vyučovanie v 5. až 9. ročníku s dôrazom na dodržanie obsahu práce 
v dielni a práce v domácnosti podľa pohlavia žiakov.
Posledným bodom bolo zhodnotenie mimotriednych aktivít žiakov špeciálnych tried. V tomto 
školskom roku sa žiaci špeciálnych tried pod vedením triednych učiteľov zúčastnili viacerých 
mimotriednych a školských podujatí. V mesiaci apríl bol realizovaný Deň Rómov a Deň 
Zeme, v mesiaci máj Deň matiek a v mesiaci jún Deň detí. V júni sa žiaci 2. – 4. ročníka 
navyše zúčastnili koncertu „Veselé zúbky“, ktorý bol na našej škole uskutočnený na počesť 
víťaznej 3. AŠ triedy pod vedením Mgr. Domarackej v projekte Veselé zúbky. Všetky 
usporiadané akcie mali zábavno-výchovný charakter a boli obohatené o aktuálnu výzdobu 
priestorov budovy špeciálnych tried. V rôznom boli pripomenuté aktuálne úlohy z pracovnej 
porady a pedagogickej rady.

Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov v     školskom roku 2013/2014  

V priebehu roka boli žiaci  z jednotlivých výchovných predmetov klasifikovaní známkami. 
Najhorší stupeň, ktorý žiaci dosiahli bol stupeň „dostatočný“, učitelia pri klasifikácii brali do 
úvahy prípravu žiaka na vyučovanie, nosenie pomôcok na jednotlivé vyučovacie hodiny, ako 
i aktívny prístup žiaka počas vyučovacej hodiny. Žiaci sa v priebehu prvého polroka  zapájali 
do rôznych činností počas vyučovacích hodín výchovných predmetov.  Na hodinách výtvarnej 



výchovy tvorili práce, ktoré zdobili nástenky v triedach,  najkrajšie práce boli vystavené na 
chodbe  školy,  spolupracovali  na  tvorbe  projektov,  nástenných  novín  s problematikou 
Povedzme drogám nie. V rámci remeselných prác žiaci 9. ročníka získavali zručnosti v oblasti 
šitia  a vyšívania  jednoduchých  vzorov,   vytvárali   relikvie  z odpadového  materiálu.  Na 
hodinách pracovného vyučovania zhotovovali vtáčie búdky, ale aj rôzne predmety úžitkového 
charakteru.
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 
získavali vedomosti o ľudských právach, pripravovali si prezentácie na danú tému, formou 
výtvarných  prác  si  upevňovali  vedomosti  o právach  detí.  Na  hodinách  etickej  výchovy 
vytvorili  nástenné  noviny  s tematikou  ľudských  práv.   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 „Na farbe pleti nezáleží!“, 
kde  boli  žiaci  upozornení  na  potrebu  tolerancie  ľudí  rôznej  pleti,  ako  i na  prejavy 
diskriminácie a xenofóbie v dnešnej spoločnosti. 
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  boli  vedení k pochopeniu významu rodiny, jej  poslania.  Vytvárali  si 
vlastné  projekty  na  tému  „Moja  rodina“  formou  koláží  a rôznych  výtvarných  techník. 
Prostredníctvom jednotlivých  aktivít si uvedomovali hodnotu rodiny, diskutovali o vzťahoch 
v rodine. 
V rámci  prevencie  šikanovania  žiakov   na  školách  boli  s výchovnou  poradkyňou  J. 
Dobošovou realizované besedy  so žiakmi, prostredníctvom ktorých boli žiaci upozornení na 
negatívne  dôsledky  šikanovania,  v triedach,  v ktorých  sa  tieto  priestupky  vyskytli  sa 
vzniknuté  prípady  šikany  riešili  priebežne  v spolupráci  s triednym  učiteľom  a výchovnou 
poradkyňou. U žiakov 2. stupňa bola realizovaná beseda so psychológom na tému šikany, 
žiaci boli oboznámení o dôsledkoch šikanovania, spôsoboch ako sa brániť šikane. U žiakov 
5.- 9. ročníka bol uskutočnený dotazník, ktorý sledoval problematiku šikany na našej škole. 
Pomocou dotazníka sme dospeli k záveru, že šikanovanie sa stáva čoraz viac každodenným 
javom,  s ktorým  sa  žiaci  musia  vysporadúvať.  Obeťou  šikany  nebýva  veľký  počet  detí- 
pohybuje sa v rozmedzí 1 až 5 žiakov. Najviac obetí šikany sme zaznamenali v 6. ročníku, 
kde  bolo  evidovaných  medzi  žiakmi  aj  najviac  vyhrážok,  klíma  triedy  je  tam  narušená 
veľkým  počtom  rómskych  žiakov,  najnižšia  miera  šikany  bola  zaznamenaná  u žiakov  8. 
ročníka. V každej triede sa našiel najmenej 1 žiak, ktorý sa stal obeťou šikany. S výsledkami 
dotazníka  o šikanovaní  boli  oboznámení  triedni  učitelia  a počas  triednických  hodinách 
diskutovali o tejto problematike so svojimi žiakmi. V jednotlivých triedach bude problematika 
šikanovania v priebehu nasledujúceho mesiaca realizovaná aj formou násteniek.
Žiaci 6. – 9. ročníka sa zapojili do súťaže v aranžovaní Vianočnej ikebany. Všetci žiaci 2. 
stupňa  sa  zúčastnili  divadelného  predstavenia  Čert  a káča,  ktoré  stvárnili  herci 
z banskobystrického divadla. Žiaci 9. ročníka pripravili pre žiakov našej školy Mikulášsky 
program,  rozdávali  sladkosti  a zabávali  mladších  i starších  žiakov.  Medzi  žiakmi  5.  –  9. 
ročníka sa uskutočnil športový turnaj, v ktorom súťažili družstvá chlapcov a dievčat, dievčatá 
vo  vybíjanej  a chlapci  vo  florbale.  V rámci  triednických  hodín  bol  realizovaný  nácvik 
evakuácie, v ktorej si žiaci precvičovali rýchlosť a presnosť úniku z budovy v prípade požiaru 
alebo iného nebezpečenstva. 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 sú konzultované a riešené s triednym učiteľom a rodičmi. Na triednických hodinách 
boli uskutočnené besedy, ktoré sa venovali problematike šikanovania detí na školách. Žiaci 
boli  oboznámení  s internetovými stránkami,  kde si  môžu vyhľadať informácie týkajúce sa 
nielen šikany, ale aj kyberšikany. Na chodbe školy bola v mesiaci máj zhotovená nástenka na 
tému „Zabráňme kyberšikane“, kde si žiaci mohli prečítať základné pojmy o  kyberšikane, 
následky, ktoré so sebou kyberšikana prináša, spôsoby, ako sa pred ňou brániť.
V rámci výchovných predmetov a triednických hodín boli realizované aktivity zamerané na 
prevenciu  fajčenia,  uskutočnili  sa  besedy  zamerané  na  poukázanie  škodlivých  účinkov 
fajčenia na ľudské zdravie. Koordinátorka prevencie drogových závislostí PaedDr. Grešlíková 
pripravila aktivity na tému prevencie fajčenia aj v mesiaci máj. Žiaci 1. a 2. stupňa vytvorili 
plagát s názvom „Prečo nefajčiť.
Výučba  predmetov  zastúpených  v PK  prebiehala  v súlade  s tematickými  výchovno-
vzdelávacími  plánmi,  aktivita   žiakov  na hodinách výchovných predmetov  je  priemerná, 
avšak  u  niektorých  žiakov  až  slabá.   Pozitívne  bola  hodnotená  práca  žiakov   na  hodine 
technickej výchovy pri úprave školského areálu. 
 Žiaci  sa  zapojili  do  celoslovenskej  verejnej  finančnej  zbierky  Dňa  narcisov,  kde  sa  im 
podarilo  vyzbierať  509,59  eur.  Žiaci  boli  rozdelení  do  5  hliadok,  ktoré  navštívili  obce 
Zemplínska Teplica, Egreš a Slanské Nové Mesto.
 Pri príležitosti Dňa matiek sa žiaci 2. stupňa zapojili do prípravy programu. Počas Dňa Zeme 
žiaci zhotovovali výrobky z odpadového materiálu, ktoré boli umiestnené na chodbe školy. 
Podieľali  sa  aj  na  úprave  areálu  školy  zbieraním  papierikov  a   čistením  obrubníkov  od 
zbytočného  odpadu.  Učitelia  diskutovali  o prípadných  zmenách  školského  vzdelávacieho 
programu, ale na konkrétnych zmenách v rámci výchovných predmetov sa ešte nedohodli.
V priebehu školského roka 2013/2014 sa žiaci 2. stupňa sa zapájali do rôznych športových, 
ale  aj  kultúrnych  aktivít  akými  boli  obvodové  kolo  v atletike  v Sečovciach,   vo  futbale 
starších žiakov,   Poddargovské hry /atletika,  futbal/,  okresného  kolo v Cezpoľnom behu, 
obvodové kolo vo florbale,   v súťaži  Komenského latka,  Halové veslovanie,  okresné kolo 
požiarnickej  súťaže Plameň, kde získali 1. miesto, 3. – 5. kola satelitného turnaja v malom 
futbale. Zapojili sa do akcie Vianočná ikebana, speváckej súťaže SUPERSTAR, realizovali 
tvorivé dielne, podieľali sa na programe pri príležitosti Dňa starkých. V oblasti výchovy sa na 
škole realizovali rôzne besedy, beseda o dentálnej hygiene, beseda s hygieničkou,  beseda so 
psychológom na tému závislosti, beseda o fajčení, beseda s policajtom o šikanovaní, beseda 
Program rozvoja osobnosti žiaka, beseda s CHKO Latorica, realizovali aktivity ku Sv. dňa 
vody, Sv. dňa Zeme.  Žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia „Čert a káča“. Zapojili sa 
do  finančnej  zbierky  Dňa  narcisov.  Žiaci  druhého  stupňa  absolvovali  teoretickú  prípravu 
v praktickom  účelovom  cvičení.  Bola  vykonaná  aj   cvičná  evakuácia.  Svoje  teoretické 
vedomosti si overili pri praktickom cvičení, ktoré sa konalo v oblasti Rakovec a futbalového 
ihriska. 

Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie  pre oblasť
 Jazyk a     komunikácia   za  šk. rok    2013/2014  

PK  zahrňuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk .
 Z čiastkových úloh boli splnené tieto úlohy členov PK :

-  školské kolo olympiády v SJL
- Hviezdoslavov Kubín
- výstavka kníh pri príležitosti Mesiaca kníh spojená s trojkolovou súťažou
- Testovanie 9
- tvorba básní
- účasť na vystúpeniach – Deň matiek
-  projekty a prezentácie



- návšteva knižnice v rámci hodín literatúry
-  prezentácia s tematikou Chcem predstaviť knihu

ANJ – projekty, prezentácie
RUJ – prezentácie, sledovanie rozprávok , ruské ľudové piesne
Nepodarilo sa nám zorganizovať návštevu divadelného predstavenia, súťaž mladých 
spisovateľov v tvorbe vlastných básní a próz z dôvodu nezáujmu žiakov.

 PK  pre oblasť Jazyk a komunikácia sa v 1. polroku školského roku 2013/2014stretla na 
dvoch zasadnutiach 3.9. 2013 a 25.11.2013., v 2. polroku školského roku 2013/2014 na 
troch zasadnutiach 4.2.2014, 30.4.2014 a 25.6.2012, kde sme zhodnotili plnenie plánu 
práce, podujatia a súťaže , zhodnotili vedomostnú úroveň v rómskych triedach a úroveň 
čitateľských zručností a prácu PK v školskom roku 2013/2014.

SPRÁVA O     SPLNENÝCH ÚLOHACH  ENVIRONMENTÁLNEJ  VÝCHOVY  

ZA ŠK. ROK  2013/2014

Plán  činnosti  environmentálnej  výchovy  za  2.polrok  2013/2014  sa  plnil  priebežne 
podľa harmonogramu.
Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na 
vyučovacích  hodinách  v 0.  –  9.  ročníku  ZŠ  a špeciálnych  tried.  Žiaci  sa  v jednotlivých 
triedach starali o  rastliny v triede a prostredie triedy, na hodinách domov a práca sa starali 
o školský  areál.  Vyučujúci  na  hodinách  vlastivedy,  prírodovedy,  geografie,  biológie, 
bioenviro rozvíjali  u žiakov základné ekologické hodnoty,  učili  sa vnímať krásu,  múdrosť 
a účelnosť prírody. Žiakov sme viedli k šetreniu elektrickej energie, znižovaniu spotreby vody 
a saponátov.  Počas  2.  polroka  učitelia  aj  žiaci  svojimi  výtvormi  pomohli  skrášliť  chodby 
školy. Pokračovali  sme  v zbere  použitých batérií, zapojili sme sa do súťaže zberu PET fliaš 
organizovanej spoločnosťou Lidl, zapojili sme sa aj do súťaže zberu tetrapakových obalov 
z mlieka a hliníkových fólií z jogurtov, ktoré organizovala firma Sabi - Agromilk.  Vyzbierali 
sme 478 ks hliníkových fólii z jogurtov Sabi a 224 ks PET fliaš. Na hodinách bioenviro sme 
využívali  IKT  na  získavanie  nových  poznatkov  z oblasti  ochrany  prírody  a životného 
prostredia.   Na  ekologickej  nástenke  boli   žiaci  pravidelne  informovaní   o významných 
dátumoch z environmentálneho kalendára – Svetový deň zvierat,  Svetový deň biodiverzity, 
Európsky deň národných parkov, Svetový deň vody, Deň Zeme, Medzinárodný deň životného 
prostredia.  Spolupracovali  sme  so  správou  CHKO  Latorica.  Organizovali  sme  turistické 
vychádzky do prírody za účelom poznávania fauny a flóry okolia. Finančne sme podporili 
zbierku Deň narcisov.

Úlohy splnené v mesiacoch február - jún podľa plánu činnosti:

Február 2014:
1.Po  stopách  Yettiho  –zimné  vychádzky  -  Žiaci  v školskom  klube  a  žiaci  1.  stupňa 
uskutočnili  v tomto  zimnom období  vychádzky  do okolia  školy.  Sledovali  pritom okolitú 
zimnú prírodu a jej  pomalé prebúdzanie a zároveň takéto vychádzky na čerstvom vzduchu 
prospievajú  deťom k budovaniu  imunity  a nemalej  miere  aj  k vyšanteniu.  Snehu  bolo  vo 
februári  síce  len  trochu,  ale  aj  napriek  tomu  sa  žiaci  aspoň  trochu  posánkovali  v okolí 
miestneho ihriska.
2.Odpady  a ich  využitie  -  Na  hodinách  výtvarnej  výchovy  žiaci  7.  ročníka  vyrábali 
z plastových fliaš veselých tučniakov. V tomto mesiaci sa žiaci zapájajú do súťaže firmy Lidl 
v zbere  PET fliaš.  Súťažíme  o multifunkčné  ihrisko pre školu.  Aj  naďalej  pokračuje  zber 
hliníkových vrchnáčikov od Sabi jogurtov a zber tetrapakových obalov z mlieka Sabi. P. uč. 
Kačuráková  v  rámci  krúžku  Rozprávkový  svet  vytvára  so  žiakmi  veľmi  pekné  výrobky 



z odpadového  materiálu  a vedie  žiakov  k recyklácii  rôzneho  materiálu.  Na  hodinách  Bio-
enviro žiaci 5. ročníka sledovali dokumentárny film „Plastová planéta“ a dozvedeli sa rôzne 
názory na plasty, ktoré nás obklopujú.
Marec 2014:
1.Svetový deň vody /22.marec/ – V piatok 21. marca si žiaci našej školy pripomenuli rôznymi 
aktivitami  Svetový deň vody.  Naši  najmenší  žiaci  a žiaci  špeciálnych  tried  sa zapojili  do 
aktivít  kreslením kriedami na chodník pred školou a maľovaním rôznych obrázkov o vode 
a jej význame a ochrane, pozreli si aj zaujímavý film o vode. Najviac sa do aktivít zapojili 
žiaci 2. stupňa, pre ktorých učitelia pripravili zaujímavý program. Žiaci sa na 4 vyučovacích 
hodinách dozvedeli  o dôležitosti  vody zábavnou formou.  Každá trieda absolvovala hodinu 
„Vodného  kina“,  kde  si  žiaci  pozreli  dokumentárny  film  „Kolobeh  vody“   a  následne 
vypracovali test  s 20 otázkami, ktoré preskúšali ich pozorné sledovanie. Nasledovala hodina 
“Vodnej matematiky“,  na ktorej žiaci riešili rôzne úlohy o vode. Tretia vyučovacia hodina 
bola  venovaná  „Vodným pokusom“.  Na  nej  si  žiaci  mali  možnosť  overiť  svoje  čuchové 
a chuťové zmysly. Ochutnávali a ovoniavali 8 rôznych vôd a mali uhádnuť o akú vodu ide. 
Pre žiakov to bola veľmi zábavná úloha, keďže v pohárikoch bola aj voda octová, slaná, so 
sódou bikarbónou,  ale  aj  sladká,  minerálna  a voda zo studne.  Následne sme lakmusovým 
papierikom určili pH reakciu vody, čo bolo pre žiakov tiež zaujímavé poznanie. Ďalej sme 
robili aj pokus s filtrovaním a rýchlosťou toku vody cez štrk, piesok a íl v plastových fľašiach. 
Po tejto vyučovacej hodine nasledovala „Hodina vodného maľovania“.  Žiaci každej triedy 
spolu s pani učiteľkou vyrobili zaujímavé plagáty k tomuto významnému dňu. S plagátmi sa 
každá  trieda  cez  prestávku  odfotila  a vystavili  sme  ich  na  školskej  chodbe.  Poslednú 
vyučovaciu  hodinu  strávili  všetci  žiaci  na  školskom  ihrisku,  kde  súťažili  v rôznych 
športových  vodných  disciplínach.  Prenášali  v lyžičke  vodu  do  pohárov,  vyberali  z vedra 
pinzetou  ryžu,  hľadali  indíciu  voda  v kindervajíčkach,  ktoré  boli  vo  vedre,  súťažili 
o najrýchlejšie  vypitý  pohár  pitnej  vody.  Každá  súťaž  bola  ocenená  sladkou  odmenou 
a krásnym slnečným počasím. Bol to vydarený „Vodný deň“.
2.Ekologická stopa školy – Žiaci 5. a 6. ročníka sa na hodine Bio-enviro učia šetriť energiou 
rôznymi  formami.  Sledovali  náučný film  o šetrení  energiami,  vypracovali  pracovné  listy 
k danej téme. Aj naďalej pokračujeme v ekologických aktivitách. 
3.„Rastlina, ktorú som vypestoval.“ - Žiaci jednotlivých tried si v rámci vyučovacích hodín 
a triednických hodín priniesli do školy kelímky s hlinou a zasadili si semienka kvetín alebo 
zeleniny.  O tieto  semienka sa teraz starajú polievaním a sledujú ako im rastlinky vyklíčili 
a začínajú rásť. 
Apríl 2014:
1.Rozprávkové  príbehy   z prírody  –  Žiaci  1.  stupňa  v  rámci  hodín  slovenského  jazyka, 
triednických  hodín,  ŠKD   si  pripomenuli  apríl  –  mesiac  lesov  čítaním  rozprávkových 
príbehov z prírody.
2.Život  v lese  – Žiaci  na  hodinách SJL na 2.  stupni  /7.,8.,9.  ročník/  písali  slohovú prácu 
/úvahu/  na  tému  „Zachráňme  našu  planétu.“  Práce  vyhodnotili  pani  učiteľky  v  rámci 
vyučovacích hodín.
Máj 2014:
1.Deň Zeme /22.apríl/ – Aj tohto roku sa žiaci 2. stupňa zapojili do programu Dňa Zeme. 
Z doneseného odpadového materiálu akými  boli plastové fľaše, igelitové tašky, papierové 
noviny, kartóny, drôty vyrábali zložky živej a neživej prírody. Využili pritom svoju kreativitu 
a šikovnosť. Práca s odpadovým materiálom nebola jednoduchá, ale spoločným úsilím sa nám 
podarilo  vytvoriť  zaujímavé  ekologické  výtvory  .  Žiaci  boli  rozdelení  do  troch  skupín. 
V prvej skupine zhotovovali žiaci 6. ročníka  slnko z kartónového papiera , v druhej skupine 
vytvorili žiaci 7. ročníka človeka z plastových fliaš. Tretia skupina sa podieľala na výrobe 
slimáka,  na  ktorého  použili   žiaci  5.,  8.  a 9.  ročníka  igelitové  tašky  a novinový  papier. 



Zhotovené výrobky boli umiestnené na chodbe školy. Nasledovalo čistenie okolia školy, kde 
žiaci  zbierali  papieriky,  čistili  obrubníky,  upravovali  chodníky  od  buriny  a zbytočného 
odpadu.  Svojím  pracovným  nasadením  a plní  elánu  prispeli  k úprave  exteriéru  školy 
a pomohli aj znečistenej prírode. Akcia sa nám vydarila a všetci sme boli radi, že sme niečo 
hodnotné pre našu Zem urobili a dokázali,  že nám na našej planéte záleží. 
2.Deň Slnka - 3.5. – Žiaci 2. stupňa na hodinách SJL písali básne o Slnku, ktoré vyhodnotili v 
rámci tried.
3.Deň matiek – Na hodinách VYV a v ŠKD žiaci vyrábali  kvetinky pre mamičky ku Dňu 
matiek, ktoré na vystúpení venovali svojej mamičke.
4.  Prednáška  s členmi  CHKO Latorica  -  Členovia  správy CHKO Latorica  pripravili   pre 
žiakov 3. a 4. ročníka zaujímavú prezentáciu o prírodných krásach nášho regiónu. Žiaci sa 
zoznámili  s tajomstvami  fauny  a flóry.  Predstavili  im  život  v lesnom  i poľnom  biotope. 
Domov si odniesli  najväčšie tajomstvo prírody, a to súvislosť - nadväznosť života rastlín, 
živočíchov  a životného  prostredia.  Pripomenuli  si  dôležitosť  ekologického  správania  sa 
a starostlivosť  o prírodné  prostredie,  v ktorom  žijeme.  Správa  CHKO  Latorica  pripravila 
besedu  pre  žiakov  z príležitosti  DŇA  ZEME  a pozvala  žiakov  na  prechádzku  náučným 
chodníkom chránenej oblasti Latorica.

5.Poznávanie liečivých rastlín - Žiaci 5. ročníka sa na hodine Bio-enviro zúčastnili vychádzky 
zameranej  na  poznávanie  liečivých  rastlín  a ich  význam pre  zdravie  človeka.  Vyzbrojení 
atlasmi liečivých rastlín sa vybrali do okolia obce poznávať liečivé rastliny.
6.Škola v prírode – Žiaci 1. stupňa sa v máji zúčastnili školy v prírode v Drienici. 
Jún 2014:
1.Svetový deň oceánov /8.jún/ – Žiaci 5. ročníka na hodine geografie vypracovali skupinové 
projekty o štyroch oceánoch sveta, ktoré prezentovali na vyučovacej hodine.
2.Vyhodnotenie  celoročných  súťaží  v zbere,  vyhodnotenie  činnosti  koordinátora  ENV  - 
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch. Plán činnosti ENV sa 
plnil  priebežne  podľa  časového harmonogramu,  väčšina  úloh  bola  splnená  a vyhodnotená 
v príslušnom  mesiaci.  Nesplnené  boli  3  úlohy  –  neuskutočnila  sa  súťaž  v aranžovaní 
veľkonočnej  ikebany  z dôvodu  nezáujmu  žiakov,  z časového  hľadiska  sa  neuskutočnila 
beseda  s včelárom  a z dôvodu  malého  záujmu  sa  neuskutočnil  ani  školský  výlet  do 
Bardejovských kúpeľov.

Vyhodnotenie      činnosti koordinátora mediálnej výchovy za  šk. rok 2013/2014  

Obsah  mediálnej  výchovy ako  prierezovej  témy  sa  realizuje  na  hodinách  Slovenského 

jazyka  a literatúry,  Informatiky,  Výtvarnej  výchovy  a na  triednických  hodinách,  na 

mimoškolských akciách a v školskom klube.

V mesiaci september sa v šk. r. 2013/2014 dané úlohy splnili nasledovne:

- Vypracoval sa plán MEV na šk. rok 2013/2014. 
- Všetci vyučujúci zapracovali prierezovú tému MEV do TVVP. 
- v rámci  triednických  hodín  si  jednotlivé  triedy  usporiadali  besedy  na  tému  vplyv 

rôznych  médií  na  využívanie  voľného  času  v období  prázdnin,  zostavili  rebríček 
najčastejších činností bez médií a s médiami a porovnali ich navzájom 

V mesiaci október sa v šk. r. 2013/2014  dané úlohy splnili nasledovne:



– 1. stupeň – pripravili sa aktivity a posedenie žiakov so starkými v rámci Mesiaca úcty 
k starším

– 2. stupeň - v mesiaci október v rámci triednických hodín  a hodín slovenského jazyka  
alebo informatiky žiaci vyhľadávali informácie k zvolenej téme – napr. Mesiac úcty 
k starším a iné - a zhotovili k tejto téme nástenky

V mesiaci november sa v šk. r. 2013/2014  dané úlohy splnili nasledovne:

Profesia v rôznych druhoch médií, bezpečne na internete

- v rámci  triednických  hodín  viedli  učitelia  so  žiakmi  besedu  o rôznych 
druhoch médií a o profesiách v týchto médiách,

- 30.11.-Medzinárodný  deň  počítačovej  bezpečnosti  - 
www.bezpecnenainternete.sk,  www.ovce.sk,  http://www.zodpovedne.sk  – 
pri  príležitosti  Medzinárodného  dňa  počítačovej  bezpečnosti  učitelia 
na  triednickej  hodine  alebo  informatickej  výchove  oboznámili  žiakov 
s internetom ako zdrojom zábavy, s rizikami a nebezpečenstvami na internete 
a so zásadami správania sa v prostredí internetu.

                                                               Zodpov.: triedni uč., uč. informat. vých.

V mesiaci december sa v šk. r. 2013/2014  dané úlohy splnili nasledovne:

Vianočná akadémia
-  žiaci sa oboznámili s funkciou scenáru pri príprave vianočnej akadémie,
- učiteľky a žiaci 1.stupňa pripravili Vianočnú akadémiu,
- žiaci zhotovili vianočné 
- na hodinách  si žiaci pripomenuli ľudové piesne, zvyky, tradície, koledy 

v čase Vianoc – triednická hodina, hudobná výchova, slovenský jazyk 
a literatúra...

- 2. stupeň – žiaci diskutovali o tom, ako ovplyvňujú médiá vnímanie sviatkov 

V mesiaci január sa v šk. r. 2013/14 dané úlohy splnili nasledovne:

- 2. stupeň - v rámci triednických hodín alebo literárnej výchovy žiaci vytvorili za 
pomoci vyučujúceho  prehľad produktov určených pre det alebo  teenegerov – 
detské a mládežnícke časopisy, rozhlasové a televízne relácie, flmy a počítačové 
programy, spoločnou diskusiou sa snažili vybrať vhodné mediálne produkty

- 1. stupeň – reklama na karneval – je v štádiu plnenia

V mesiaci február sa v šk. r. 2013/14 dané úlohy splnili nasledovne:

- Valentínska pošta – žiaci vyrobili a odovzdali si valentínske pozdravy

- žiaci 2. stupňa v rámci  Medzinárodného týždňa priateľstva na triednických 
hodinách,  hodinách  literárnej  výchovy,  informatickej  výchovy  diskutovali 
o výhodách a nevýhodách, resp. o nebezpečenstve priateľstva na sociálnych 
sieťach (Facebook, Twitter...) 

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/


V mesiaci marec sa v šk. r. 2013/14 dané úlohy splnili nasledovne:

Marec – mesiac knihy
- žiaci  navštívili  školskú knižnicu,  rozprávali  o obľúbených hrdinoch kníh a 

porovnávali knižných hrdinov s ich filmovými verziami,
- na internete vyhľadávali knihy v digitálnej podobe a porovnávali ich výhody 

a nevýhody.

V mesiaci apríl sa v šk. r. 2013/14 dané úlohy splnili nasledovne:

Ochrana životného prostredia – 22.4. Deň Zeme

- žiaci vytvorili  jednoduchý reklamný produkt (plagát, leták) -  v rámci akcie 
Dňa Zeme vytvárali žiaci plagáty s tematikou ochrany životného prostredia, 
najzaujímavejšie práce uverejnili na chodbách, resp. nástenkách školy

V mesiaci máj sa v šk. r. 2013/14 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci 2. stupňa pracovali s internetom a printovými médiami, pripomenuli si 
základné  princípy  slobody  tlače  a náročnú  prácu  novinárov  pri  prinášaní 
informácií o dianí vo svete

- pri príležitosti Dňa matiek pripravili žiaci 1. a 2. stupňa vystúpenie pre mamy 
a staré mamy

V mesiaci jún sa v šk. r. 2013/14 dané úlohy splnili nasledovne:

– 1.6. Medzinárodný deň detí – žiaci na hodinách výtvarnej výchovy stvárnili MDD,
– žiaci na triednických hodinách diskutovali na tému - Čo všetko nám médiá ponúkajú 

(pozitívne, negatívne) 

Vyhodnotenie plánu činnosti koordinátora pre Tvorbu projektov a     prezentačné   
zručnosti za  školský rok 2013/2014

Hlavné  úlohy  plánu  činnosti  sa  plnia  priebežne  na  jednotlivých  vyučovacích  hodinách 
zapájaním  sa  do  aktivít,  ktoré  podporujú  využívanie  informačných  a komunikačných 
technológií,  realizovaním  projektov  a aktivít,  ktorých  cieľom  je  prevencia  a eliminovanie 
rizikového správania, kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, využívaním 
edukačne vhodných webových stránok vo výchovno-vzdelávacom procese.

Čiastkové úlohy:
 v mesiaci september bolo splnené oboznámenie sa s úlohami plánu Tvorby projektov 

a prezentačných zručností a ich zapracovanie do tematických výchovno-vzdelávacích 
plánov a plánov triedneho učiteľa,

 v rámci  svetového  dňa  mlieka  v školách  si  žiaci  pozreli  prezentáciu  o potrebe  piť 
mlieko, oboznámili sa s tým, aké prospešné látky obsahuje a aký dôležitý význam má 
pre rast kostry,



 v októbri sa v rámci Svetového dňa ochrany zvierat  sa realizovali  aktivity s cieľom 
zdôrazniť práva zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Žiaci si 
pozreli  prezentáciu zameranú na ochranu zvierat,  v školskej knižnici  si vyhľadávali 
knihy  o zvieratách  a čítali  si  z nich,  na  hodine  výtvarnej  výchovy  si  žiaci  V.  AŠ 
kreslili svoje obľúbené zvieratko,

 v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sa organizovalo popoludňajšie čítanie 
detských  kníh  v školskom  klube  detí,  žiaci  3.A piatkami  navštevovali  knižnicu 
a spoločne  si  čítali  z vybraných kníh,  na hodinách pracovného vyučovania  si  žiaci 
vytvárali zaujímavé koláže o knihách,

 v mesiaci november sa v rámci Týždňa boja proti drogám žiaci 9. ročníka na hodinách 
slovenského jazyka napísali práce na tému Čo viem o drogách, svoje práce stvárnili 
zároveň aj výtvarne. Žiaci 5. ročníka špeciálnej triedy na výtvarnej výchove vytvárali 
práce  na  tému  Prečo  som  na  svete  rád/a.  Výsledkom  ich  práce  boli  zaujímavé 
a zamyslenia sa hodné výtvory,

 v rámci Dňa ľudských práv sa žiaci 2. stupňa ZŠ na hodinách etickej a občianskej 
výchovy  zapájali  do  aktivít  venovaných  tejto  tematike,  žiakom  prostredníctvom 
prezentácie  boli  premietnuté  situácie,  v ktorých  boli  porušované  základné  ľudské 
práva,  

 v predvianočnom období sa žiaci venovali téme Čaro Vianoc, ktorá sa týkala zvykov a 
tradícií,  ktoré  sú  s týmto  sviatkom  spojené,  svoje  práce  stvárnili  aj  výtvarne  a 
prezentovali v triede,

 na hodinách geografie žiaci 8. ročníka základnej školy pripravili prezentáciu na tému 
„Prírodné divy Európy“, svoje práce prezentovali v triede.

 v rámci Svetového dňa boja proti rakovine sa na hodinách biológie, etickej výchovy a 
vlastivedy  zdôraznila  prostredníctvom  prezentácií  potreba  prevencie  rakovinových 
ochorení a dodržiavanie zdravého životného štýlu už od detstva. Zdravý životný štýl 
žiaci zobrazili aj formou výtvarných prác.

 na hodinách fyziky žiaci 7. ročníka základnej školy pripravili zaujímavé prezentácie o 
vzniku vesmíru, slnečnej sústave a planétach, svoje práce prezentovali v triede. 

 žiaci  na  hodinách  chémie  pripravili  textové  prezentácie  na  tému  „Obnoviteľné  a 
alternatívne  zdroje  energie“,  práce  budú  vyhodnotené  na  najbližších  vyučovacích 
hodinách,

 v rámci aktivít Marec - mesiac knihy, žiaci 2. ročníka ZŠ si priniesli do školy svoju 
obľúbenú knihu, porozprávali o nej spolužiakom a vystavili v triede, žiaci 4. ročníka si 
pripravili zaujímavé textové a maľbou doplnené prezentácie na tému „Moja kamarátka 
kniha“.



 žiaci na hodine Bio-enviro pripravili powerpointové prezentácie na tému „Chránené 
rastlinné a živočíšne druhy na našom území“. Svoje práce prezentovali v triede.

 na hodinách slovenského jazyka a literatúry žiaci 5. ročníka vytvorili  encyklopédiu 
slovenských  spisovateľov  pre  deti  a  mládež.  Práce  sú  vytvorené  v programe 
Powerpoint a sú k nahliadnutiu v zložkách jednotlivých žiakov v počítačovej učebni.

 žiaci sa na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy zamerali na prácu 
s tzv. nepotrebným materiálom (kartón, plastové fľaše a pod.), ale aj s prírodninami, 
kde sa prejavila ich zručnosť a fantázia. Vytvorili zaujímavý strom z plastových fliaš, 
rôzne obrázky z prírodnín, vyskúšali prácu s kartónom.

 v rámci  hodín  dejepisu  sa žiaci  priebežne  venovali  tvorbe  prezentácií  na  aktuálne 
preberané  témy  (Tvorba  historického  prameňa,  Známa  osobnosť  Uhorského 
kráľovstva, Gotická cesta, Význam písaného slova, Vojny v dejinách, ...).

Vyhodnotenie plánu zdravotnej výchovy na škole za šk. rok 2013/2014.

Zdravotnícka  koordinácia  v školskom  roku  2013/2014  prebiehala  v súlade  s plánom 
zdravotnej  výchovy  na  tento  školský  rok.  V úvode  školského  roka  boli  žiaci  poučení 
o bezpečnosti  pri   práci   na  hodinách  jednotlivých  predmetov,  o predchádzaní  úrazov 
a dodržiavaní  bezpečnostných predpisov.  Vykonali  sme výber žiakov na školenie hliadok 
mladých  zdravotníkov  a priebežne  sme  školili  družstvo  mladých  zdravotníkov,  ktoré  sa 
zúčastnilo súťaže MZ v Trebišove. Všetci triedni učitelia zaradili  do svojho plánu v rámci 
triednických  hodín  besedu  o osobnej  hygiene  a previedli  kontrolu  hygienických  vrecúšok. 
Taktiež  pravidelne  podávajú  žiakom  informácie  o starostlivosti  a  ochrane  zdravia.  Podľa 
plánu OČAP prebehla aj zdravotná príprava. Na triednických hodinách i v školskom klube 
prebehli  besedy o ochrane  pred  nákazlivými  chorobami.  Podľa  možností  a pri  priaznivom 
počasí  sa   venovala  značná  pozornosť  pobytu  žiakov  vonku,  pestovaniu  rôznych športov 
a rozvoju  celkovej  fyzickej  kondície  žiakov.  Organizovali  sa  vychádzky  do  prírody  na 
spoznávanie liečivých rastlín.                                                         

Plnenie plánu VMaR v  šk.roku 2013/2014

- splnené výchovné využitie na hodinách vyučovacích predmetov podľa TVVP
      -      beseda s učiteľom zdravotníkom v ŠK o hygiene
      -      splnené vých .využitie na hodinách etickej výchovy- aktivity
      -      beseda o vzťahoch detí v školskom klube
      -      nástenné noviny zhotovené žiakmi 9.roč.Stop zneužívaniu detí
       -     školské akadémie Našim starkým , Vianočná akadémia
       -     projektové práce  na tému Rodina a Priatelia
      -      pohovory  s výchovnou poradkyňou pri riešení výchovných problémov
      -      besedy na triednických hodinách na tému VMR
      -      výstavky projektových prác v jazykovej učebni
      -      nástenné noviny s témou VMR – plagát STOP drogám
      -      besedy o vzťahoch priateľstva a lásky na hodinách SJL, AJJ, RUJ, ETV
      -      besedy o hygiene na triednických hodinách
      -      výstavka prác Môj priateľ...s hodnotením prác
      -      výtvarná súťaž pre žiakov ŠT Môj priateľ



      -      beseda Negatívne dôsledky fajčenia pre žiakov 2.stupňa ZŠ. ŠT
      -      spolupráca s koordinátormi iných výchov pri plnení aktivít
       -     beseda Nebezpečenstvo sexuálneho zneužívania detí, premietanie
             výchovného  dokumentárneho filmu s besedou 

-  príprava valentnskych darčekov, výstavka 
-  účasť na súťaži mladých zdravotníkov
-  príprava kultúrneho programu ku Dňu matek
-  besedy na TH ku Dňu otcov
-  literárna besiedka v knižnici Priateľstvo....knižní hrdinovia
-  beseda Vznik a vývoj ľudského jedinca so ZRŠ
-  Zásady bezpečného správania-. beseda s výchovnou poradkyňou
-  STOP týraniu det ...aktvity na OV v 7.roč.
-  príprava prezentácií na tému VMR v 9.roč.v predmete VMR
-  výchovné využite celoškolských podujat

Vyhodnotenie plánu primárnej prevencie drogových závislostí pre II. stupeň v     šk. roku   
2013/2014

Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v šk. roku 
2013/2014 boli zrealizované tieto témy:
September

- Prierezové  témy  prevencie  drog.  závislostí  boli  zapracované  do  tematických 
výchovno-vzdelávacích  plánov  jednotlivých  vyučovacích  predmetov,  plánu 
výchovného poradcu i plánov triednych učiteľov

- 29. 9. – Svetový deň srdca – zhotovenie nástenky 

- „Čo robím pre svoje srdce?“- uskutočnená beseda so žiakmi 1. a 2. stupňa o potrebe 
zdravého životného štýlu, dostatku pohybu a predchádzaniu vzniku srdcovo-cievnych 
chorôb

- V triedach boli vytvorené nástenky na tému „Ústna hygiena“ – beseda o starostlivost zubnej 
hygieny

Október

-  Vyhotovené  plagáty na tému „Stravujme sa zdravo“ boli umiestnené v jednotlivých 
triedach

- Na výchovných predmetoch(etická výchova, výtvarná výchova, občianska výchova) 
boli realizované projekty s tematikou zdravej výživy

-  pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí (seniorov) bola zvýšená pozornosť 
žiakov voči starším ľuďom + výroba darčeka pre našich starých rodičov

-  10. 10. Svetový deň duševného zdravia  – žiaci boli informovaní o duševných 
chorobách  formou nástenky, žiakom bol vytvorený  priestor zdôveriť sa s problémami 
pomocou tzv. Schránky dôvery

- Aktualizácia nástenky – Svetový deň duševného zdravia              
November



-  na triednických hodinách, ale aj  v rámci  výchovných predmetov boli  uskutočnené 
besedy na  tému „Ľudské  telo-  cigareta  a alkohol“-  besedy poukázali  na  negatívne 
dôsledky fajčenia a alkoholu na človeka

- „Drogová závislosť- dôsledky“ – žiaci 2. stupňa vypĺňali dotazník

-  Medzinárodný deň bez fajčenia – aktualizácia nástenky  „Čo nevieme o fajčení“

- „Čo ma zaujíma?“ –  prebehla beseda o správnom využívaní voľného času       
December

- bola  uskutočnená  beseda  o nebezpečenstve  šírenia  AIDS,  zdrojoch  nákazy- 
prostredníctvom internetu  získavanie   informácií  na  túto  tému počas  hodín  etickej 
a občianskej výchovy v 7. – 9. ročníku

- v rámci triednických hodín sme uskutočnili  besedu  na tému Škodlivosť fajčenia na 
zdravie človeka u žiakoch 1. a 2. stupňa

- žiaci 2. stupňa sa zapojili do projektu „Zober loptu nie drogy“

- 1. 12. Svetový deň boja proti AIDS – aktualizácia nástenky

      Január

- Alkohol – metla ľudstva (kresby očami žiakov) – aktivita realizovaná na 2. stupni 
v rámci triednických hodín a hodín výtvarnej výchovy – žiaci rôznymi výtvarnými 
technikami zobrazovali danú tému, najkrajšie práce budú vystavené na chodbe školy

- Prebehla súťaž o najlepšiu prezentáciu: „Nikdy nezober drogu“ – na hodinách 
informatiky( v nasledujúcom mesiaci budú najkrajšie práce odmenené)

- vyhodnotenie dotazníka – „Drogová závislosť – dôsledky“ prebieha, výsledky tohto 
dotazníka budú zhodnotené v nasledujúcom mesiaci

- aktualizácia nástenky – „Rôzne druhy závislostí“                                
- zhotovenie nástenných novín „Stop drogám“ 

Február     
                                      
-„Drogy ničia človeka“ -  uskutočnená výtvarná súťaž
-na  druhom stupni  bola  medzi  žiakmi  uskutočnená  súťaž  o najlepšiu  prezentáciu:  „Nikdy 
nezober drogu“ – na hodinách informatiky – najlepšie práce boli odmenené diplomom 
1. miesto M. Matisová –8. ročník
2. miesto A. Ďurková - 7. ročník
3. miesto S. Štelbacká - 5. ročník

-žiaci vypĺňali dotazník o alkohole – výsledky dotazníka boli zverejnené triednym učiteľom 
a riaditeľovi školy - dotazník bol zameraný na problematiku alkoholu u žiakov 5. – 9. ročníka. 
Pozostával zo 17 otázok prostredníctvom ktorého sme zisťovali, aké majú žiaci  informácie 
o škodlivosti  drog,  aké  účinky  má  alkohol  na  ľudský  organizmus,   či  poznajú  následky 
užívania alkoholu, či užili alkohol a vyskúšali ilegálne drogy (marihuana, hašiš), či sa stretli 
s fetovaním, či poznajú vo svojom okolí osoby, ktoré užívajú ilegálne drogy.  Ukázalo sa, že 
žiaci nevnímajú alkohol ako drogu, ale uvedomujú si, že nie je povzbudzujúcim prostriedkom 
pre človeka, rovnako vedia, že je protizákonné užívať alkohol na večierkoch, pokiaľ nie sú 
plnoletí
-   na  1.  a 2.  stupni  boli  v jednotlivých  ročníkoch  uskutočnené  besedy  na  tému  „Stop 
šikanovaniu“



-   v triedach boli zhotovené nástenky na tému „Zabráňme šikanovaniu!

Marec

- realizovaná literárna súťaž „Droga očami žiaka– žiaci formou krátkych literárnych útvarov 
vyjadrili svoje názory, postrehy k tejto téme 

- zhotovenie nástenky z prác žiakov na tému „ Povedzme drogám nie“

-v rámci Svetového dňa vody boli realizované besedy a aktivity,  prostredníctvom ktorých si 
žiaci pripomenuli dôležitosť pitného režimu(1. a 2. stupeň)

 Apríl
-  na  2. stupni v jednotlivých ročníkoch počas triednických hodín boli uskutočnené  besedy 
na tému „Patologické hráčstvo“

 - v spolupráci s Ligou proti rakovine zapojenie sa do finančnej zbierky pre ľudí postihnutých 
rakovinou pod názvom Deň narcisov

- účasť na pracovnom seminári koordinátorov prevencie drogových závislostí   s tematikou 
kyberšikany 

Máj
- Bezpečnosť na internete – počas triednických hodín a hodín etickej a občianskej výchovy 
boli žiaci informovaní  o nebezpečenstve šírenia kyberšikany (1. a 2. stupeň)
-v rámci výchovných predmetov žiaci zhotovovali plagáty, ktoré  informovali o škodlivosti 
fajčenia - diskusia (1. a 2. stupeň) 

-realizovaná diskusia so žiakmi na tému „Prečo nefajčiť?“(1. a 2. stupeň)

-aktualizácia nástenky – Kyberšikana

Jún

-realizované besedy na tému nebezpečného obchodovania s ľuďmi – 1. a 2. stupeň
-aktualizácia nástenky – Obchodovanie s ľuďmi

Vyhodnotenie plánu dopravnej výchovy za  šk. rok 2013/2014

Žiaci  na  hodinách  telesnej  výchovy  podľa  platných  učebných  osnov  precvičili 
vedomosti  a praktické  zručnosti  z dopravnej  výchovy.  Úlohy  z dopravnej  výchovy  boli 
priradené  k vhodným  témam  učiva.  Na  triednických  hodinách  boli  žiaci  informovaní 
o správaní sa na cestných komunikáciách a tak vedeli  znižovať dopravnú nehodovosť, aby 
vedeli  povinnosti  účastníka  cestnej  premávky,  jazdu  cez  križovatku,  jazdu  na  bicykli 
a riadenie  cestnej  premávky  pokynmi.  Vo  všetkých  predmetoch  pri  vhodných  témach 
využívali učebnice dopravnej výchovy. Žiaci boli oboznámení s dopravnými značkami a ich 
významom a nevyhnutnosťou  ich  rešpektovať.  Žiakom 1.ročníka  boli  vysvetlené  pravidlá 
cestnej  premávky.  Žiaci  3.ročníka  si  osvojili  základné  pravidlá  pre  chodcov  a informácie 
o činnosti Policajného zboru a jeho príslušníkov pri vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou 
a plynulosťou cestnej premávky a žiaci 4.ročníka pravidlá pre cyklistov. V rámci praktickej 
časti OčaP precvičili získané vedomosti z dopravnej výchovy (dopravné značky, správanie sa 
v dopravných prostriedkoch, na ceste, správanie sa chodcov na komunikácii, technický stav 



bicykla  a jeho  vybavenie)  .Pred  odchodom  na  školské  výlety  boli  žiaci  informovaní 
o správaní sa v dopravných prostriedkoch, na komunikáciách.

Vyhodnotenie plánu Multikultúrnej výchovy za šk. rok  2013/2014

       Cieľom prierezovej  témy  multikultúrna  výchova  pre  školský rok  2013/2014  bolo 
výchovné a  vzdelávacie  pôsobenie  zamerané  na  rozvoj  poznania  rozličných  tradičných  aj 
nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj 
tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
        Edukačná činnosť bola zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako  
spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci 
spoznávali  svoju  kultúru  aj  iné  kultúry,  históriu,  zvyky  a  tradície  ich  predstaviteľov, 
rešpektujú  tieto  kultúry  ako  rovnocenné  a  dokáže  s  ich  príslušníkmi  konštruktívne 
komunikovať a spolupracovať.

Zo školského plánu práce boli splnené tieto úlohy:

 september 2013
   Do učebných plánov jednotlivých predmetov učitelia zapracovali multikultúrnu výchovu.
   V učebných plánoch vyznačili konkrétne ciele pôsobenia multikultúrnej výchovy.
   Pedagogickí pracovníci  vo svojej práci využívali dostupné publikácie.               
   Úloha bola po konzultácii s pedagógmi splnená aj v rámci sedení MZ.

  október 2013
 Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Málokto však vie o snahe predstaviť 
verejnosti sviatok Deň starých rodičov. Na Slovensku je ním druhá októbrová nedeľa. Sviatok 
vznikol z iniciatívy Američanky Marian Lucille Herndon McQuade, ženy v domácnosti, 
matky 15 detí a starej matky 40 detí. Naši žiaci pripravili milé posedenie so starkými.

 november 2013
 Mesiac november priniesol zaujímavé témy : Deklarácia práv dieťaťa – Dohovor o právach 
dieťaťa, ktoré boli spojené s ešte príťažlivejšími aktivitami.
Tajomstvo v škatuli
Aktivita podporuje vytváranie dobrých vzťahov v triede a aby sa každý cítil  ako platný a 
cenný člen skupiny. Cieľom tejto aktivity bolo akceptovať odlišnosti iných. Zistiť, že hoci 
sme rozdielni, máme veľa spoločného a každý z nás môže niečím prispieť.
Definícia spravodlivosti
Cieľom  bolo  na  báze  brainstormingu  pomáhať  rozvíjať  u  detí  prirodzený  zmysel  pre 
spravodlivosť. Práva vychádzajú z čestnosti.

 december 2013
10. decembra si pripomíname výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným 
zhromaždením OSN. Pri tejto príležitosti sa väčší dôraz kladie na problematiku ľudských 
práv. Na triednických hodinách  sme toto významné výročie podporili aktivitou – namaľuj si 
svoje práva - (celoškolská aktivita, výstava žiackych prác vo forme putovného lepolera).

 január 2014  
Chcem vedieť  viac  o ľudských právach  bola  téma  v mesiaci  január  2014 a s ňou spojené 
aktivity.



 1. Chcem vedieť viac o ľudských právach (práca s internetom),
 2. Uplatňovanie práv detí vo svete (aktivita Deti sveta)
Cieľom bolo poukázať na spoločné záujmy, túžby všetkých detí sveta.

 február 2014
Poteš svojho kamaráta
Priebeh: „Poteš  svojho kamaráta.“  (aktivita:  daruj hračku novému kamarátovi)  – návšteva 
Základnej školy Bačkov.

 marec 2014
Žiaci základnej školy absolvovali vychádzky, ktoré podporujú toleranciu - „cestu poznania“, 
počas ktorej navštívili rôzne rodiny svojich spolužiakov, a tak zisťovali rozmanitosť 
spolunažívania v komunite. Tieto vychádzky pomáhajú k pochopeniu rozdielnosti bývania 
a ich tolerancie.
Vychádzky boli orientované do okolia obce, kde počas cesty dostávali žiaci rôzne otázky, na 
ktoré vzájomne odpovedali pričom ich usmerňovali pedagógovia. 

 apríl 2014
Riešenie konfliktov – oblasť emocionálnej inteligencie, ako jednej zo základných kľúčových 
kompetencií žiaka (aktivita Lietajúce taniere)
Lietajúce taniere
Táto aktivita je veľmi dobrým diagnostický nástrojom pre učiteľa, slúži na zmapovanie klímy 
v triede i jednotlivcov triedy.
Cieľom, ktorej bolo tvorivo riešiť problémy.

 máj 2014
Dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov ( aktivita Deti chcú milovať dospelých)
Deti chcú milovať dospelých cieľom tejto aktivity bolo u detí vzbudiť  dôveru k dospelým a 
prijímať ich ako priateľov.

 jún 2014
MDD
Medzinárodný  deň  detí  –  so  žiakmi  sme  pripravili  rôzne  súťaže  v rámci,  ktorých 
podporujeme vzájomné porozumenie, toleranciu a rasovú znášanlivosť.

Vyhodnotenie plánu práce   Ochrana života a     zdravia za šk.rok 2013/2014  

Učitelia sa oboznámili s obsahovým zameraním OŽZ v jednotlivých ročníkoch a zapracovali 
ho  do  TVVP  a plánov  triednych  učiteľov.  Učitelia  telesnej  výchovy  prihlásili  žiakov  do 
plánovaných súťaží  v školskom roku 2013/2014 (cezpoľný beh chlapci,  malý futbal  starší 
žiaci, florbal starší žiaci, atletika chlapci a dievčatá, satelitný turnaj v malom futbale chlapci). 
Dňa  27.9.2013  v mestskom  parku  v Trebišove  sa  uskutočnil  cezpoľný  beh.  Našu  školu 
reprezentovali  Drobňák  Matej  (30.miesto),  Drobňák  Erik  (32.miesto),  Prezbruch  Peter 
(35.miesto).  11.10.2013  naše  futbalové  družstvo  odohralo  prvé  kolo  satelitného  turnaja 
v malom  futbale  na  domácom  ihrisku.  Po  jednej  výhre,  jednej  remíze  a dvoch  prehrách 
obsadilo 4.miesto. 22.10.2013 sme sa zúčastnili obvodového kola v malom futbale starších 
žiakov „Jednota Cup“ na ihrisku s umelou trávou v priestoroch ZŠ Obchodná Sečovce. Po 
slabom výkone a zranení niektorých hráčov sme obsadili šieste miesto. Do okresného kola 
postúpila  ZŠ  Obchodná  Sečovce.  28.10.2013  žiaci  druhého  stupňa  absolvovali  teoretickú 
prípravu  jesennej  časti  účelového  cvičenia.  29.10.2013  žiaci  prvého  stupňa  precvičili 



teoretickú prípravu účelového cvičenia ukončenú evakuáciou školy, žiaci druhého stupňa si 
svoje teoretické vedomosti overili pri praktickom cvičení, ktoré sa konalo v oblasti Rakovec. 
Učitelia druhých ročníkov upozornili žiakov v rámci triednických hodín na zvieratá žijúce vo 
voľnej  prírode  a nebezpečenstvo  besnoty.  Triedni  učitelia  zdôraznili  žiakom  dôležitosť 
účelového  obliekania  a chránenie  sa  pred  nebezpečenstvom  chorôb.  Dňa  26.11.2013  sa 
družstvo starších žiakov v zložení  Bélová,  Ščerbiková,  Onuščák pod vedením Ing. Kmeca 
zúčastnilo  okresného  kola  v streľbe  zo  vzduchovej  zbrane.  Ščerbiková  postúpila  ako 
jednotlivkyňa  na  krajské  kolo.  Učitelia  tretích  ročníkov  poučili  žiakov  o hygiene  tela, 
bielizne,  šiat  a správnej  životospráve.  Plánované druhé kolo satelitného turnaja  vo futbale 
žiakov sa presunulo na mesiac január. Dňa 17.12.2013 sa uskutočnilo krajské kolo v streľbe 
zo  vzduchovej  zbrane,  avšak  žiačka  Ščerbíková  sa  súťaže  nezúčastnila.  Učitelia  štvrtých 
ročníkov na hodinách matematiky precvičili jednoduchý odhad krátkych vzdialeností. Učitelia 
na hodinách geografie a prírodopisu precvičili čítanie z mapy podľa farieb a topografických 
značiek, určovanie svetových strán na mape a podľa mapy. Triedni učitelia vysvetlili žiakom 
dôležitosť starostlivosti o lesné zvieratá v zimnom období. Dňa 28.2.2014 sa v telocvični ZŠ 
Obchodná uskutočnil turnaj mladších žiakov v malom futbale. Naša škola sa pre nízky počet 
vhodných  chlapcov  turnaja  nezúčastnila.  Učitelia  počas  hodín  telesnej  výchovy  vykonali 
ošetrenie  a znehybnenie  dolných  končatín  a presun  zraneného  na  určenú  vzdialenosť.  Na 
hodinách  geografie  precvičili  v rámci  opakovania  zásady  orientácie  v prírode  podľa 
prírodných  úkazov,  kompasu,  buzoly,  mapy.  Odložené  druhé  kolo  satelitného  turnaja  sa 
uskutočnilo 14.2.2014 v ŠH v Sečovciach. Organizátorom bola Cirkevná ZŠ Sečovce. Naše 
družstvo  po  slabom výkone a troch  prehrách  a jednej  remíze  obsadilo  posledné  5.miesto. 
V celkovej  tabuľke  sme  taktiež  klesli  na  posledné  miesto.  19.2.2014  sa  v telocvični  ZŠ 
Obchodná Sečovce uskutočnil Valentínsky turnaj v hádzanej žiačok 7.-9.ročníka základných 
škôl,  avšak  naša  škola  sa  turnaja  nezúčastnila.  V rámci  telesnej  výchovy  bola  vykonaná 
vychádzka do prírody s výberom a úpravou plochy na stanovanie.  Učitelia na triednických 
hodinách  vysvetlili  žiakom správanie  sa  počas  búrky.  Dňa  20.3.2014  sa  v  telocvični  ZŠ 
Komenského v Sečovciach uskutočnil 6. ročník Komenského latky v skoku do výšky. Našu 
školu reprezentovali Hricová Bianka 13.miesto, Bélová Xénia delené 14.-16. miesto, Onuščák 
Tomáš 14.miesto, Tokár Ľudovít 16.miesto, Horváth Alex 17.miesto a Drobňák Matej delené 
11.-12. miesto. Do budúcnosti musíme výkony podstatne zlepšiť, aby sme mohli konkurovať 
školám  v  okrese.  Dňa  21.3.2014  sa  v  telocvični  ZŠ  Obchodná  Sečovce  odohral  turnaj 
obvodného  kola  vo  florbale  starších  žiakov.  Našu  školu  reprezentovali  Drobňák  Matej, 
Onuščák Tomáš, Polák Martin, Horváth Alex, Prezbruch Peter, Popovič Andrej, Maťašovský 
Tomáš,  Sýkora Milan,  Drobňák Erik,  Tokár  Mário,  Maťašovský Marek a  Berko Richard. 
Výsledky  turnaja  :  ZŠ  Parchovany  -  ZŠ  Obchodná  Sečovce  6  :  6,  ZŠ  Z.Teplica  -  ZŠ 
Parchovany 7 : 5, ZŠ Obchodná Sečovce - ZŠ Z.Teplica 7 : 2. Do okresného kola postúpila 
ZŠ Obchodná Sečovce. Dňa 25.3.2014 sa v areáli ZŠ Parchovany odohralo 3.kolo satelitného 
turnaja v malom futbale. Naše družstvo v zložení Drobňák M., Onuščák T., Tokár Ľ., Horváth 
A., Prezbruch P., Popovič A., Maťašovský T., Drobňák E., Sýkora M., Berko R. po jednej 
výhre  ,  jednej  remíze  a  dvoch  prehrách  vo  vyrovnanom  turnaji,  kde  padlo  málo  gólov 
obsadilo 4.miesto. Učitelia na hodinách biológie a prírodopisu v ôsmych ročníkoch vysvetlili 
žiakom nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie a škodlivé účinky alkoholizmu 
a drog. Plánované 4.kolo satelitného turnaja v malom futbale sa preložilo na mesiac máj.  V 
dňoch 29.-30.5.2014 sa v priestoroch ZŠ Komenského a ZŠ Obchodná Sečovce uskutočnil 53. 
ročník  poddargovských  hier  žiakov.  Prvý  deň  sa  súťažilo  v  atletike  chlapcov  a  dievčat. 
Najlepšie výkony dosiahli Malčická v behu na 60 metrov 6.miesto, Maťašovský v behu na 60 
metrov 9.miesto, Fedor vo vrhu guľou 10.miesto, Drobňák M. v skoku do výšky 10.miesto. 
Na  druhý  deň  sa  súťažilo  v  malom  futbale  chlapcov  a  hádzanej  dievčat.  Našu  školu 
reprezentovalo len družstvo chlapcov, ktoré po slabom výkone obsadilo konečné 7.miesto. 



Školské kolo súťaže Hľadáme nových olympionikov 2014 sa neuskutočnilo. Učitelia v rámci 
triednických hodín upozornili žiakov na prevenciu proti kliešťovej encefalitíde. Dňa 2.5.2014 
sa priestoroch ZŠ Komenského v Sečovciach uskutočnilo obvodové kolo v ľahkej atletike. Do 
okresného kola sa z našich žiakov nik neprebojoval. Dňa 23.5.2014 sa na ihrisku ZŠ Gorkého 
v Trebišove uskutočnilo okresné kolo celoslovenskej súťaže mladých hasičov "Plameň 2014", 
ktoré bolo z organizačných dôvodov presunuté z pôvodného termínu 16.5.2014. Našu školu 
reprezentovalo  družstvo  dievčat  v  zložení  Malčická,  Bélová,  Skurkaiová,  Hajduková, 
Remešová, Ďurková, Tomková, Nováková, Dzurovčáková. Po dobrom výkone sa umiestnili 
na  1.mieste,  čím  si  vybojovali  postup  na  krajské  kolo,  ktoré  sa  uskutoční  21.6.2014  v 
Strážskom. Dňa 13.5.2014 sa v areáli ZŠ Vojčice odohralo 4.kolo satelitného turnaja v malom 
futbale. Naše družstvo v zložení Drobňák M., Onuščák T., Horváth A., Prezbruch P., Drobňák 
E., Sýkora M. po dvoch výhrach a dvoch prehrách vo vyrovnanom turnaji obsadilo 3.miesto. 
9.5.2014 sa uskutočnila  teoretická príprava OŽZ na škole.  V rámci  poslednej hodiny bola 
vykonaná evakuácia. 19.5.2014 sa uskutočnila praktická časť prípravy OŽZ. Po jednotlivých 
skupinách  sa  konali  v blízkom  okolí  školy.  Dňa  11.6.2014  sa  v areáli  ZŠ  Komenského 
Sečovce  odohralo  posledné  5.kolo  satelitného  turnaja  v malom  futbale.  Naše  družstvo 
v celkovom hodnotení obsadilo 5.miesto.

Vyhodnotenie plánu Finančnej gramotnosti za I. polrok šk. roka 2013/2014

Obsah finančnej  gramotnosti sa  realizoval  na  triednických  hodinách,  na  hodinách 
slovenského  jazyka,  matematiky,  vlastivedy,  prírodovedy,  prírodopisu  a pod.  formou 
prednášok triednych učiteľov, prezentácii a hier a aktivít po každej téme.
Témy opisovali  vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. 

Žiaci by mali byť schopní: 

 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,

 naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,

 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,

 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,

 efektívne používať finančné služby,

 plniť svoje finančné záväzky,

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok,

 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických 

 potrieb jednotlivca a rodiny,

 vedieť a byť schopní hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,

 inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,

 poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,

 poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny, 

 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí.

Žiaci  by  mali  byť  po  jednotlivých  aktivitách  schopní  aplikovať  vedomosti  a finančne 
zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach.
Všetky aktivity v jednotlivých mesiacoch boli splnené.



Hodnotenie práce koordinátora MRK v I. polroku šk. roka 2013/2014

Od 1.9.2012 sa na našej škole realizuje projekt„Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k 
inklúzii  marginalizovaných rómskych komunít“.  Projekt  riadi  MPC  v Prešove a hradí  ho 
Európska  únia.  Našu  školu  navštevuje  296  detí,  z toho  viac  ako  polovicu  tvorí  rómske 
etnikum. Cieľom projektu  je  prostredníctvom vzdelávania  pedagogických  zamestnancov  a 
odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z  marginalizovaných rómskych 
komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu 
pre  potreby  trhu  práce,  motivovať  žiakov  z  marginalizovanej  Rómskej  komunity  k 
vzdelávaniu  prostredníctvom  nových  učebných  programov,  pracovať  na  osvete  rodičov. 
Celodenný  výchovný  systém  podporuje   začlenenie  komunity  v  školstve  a  prispieva  k 
vytvoreniu otvorenej, multikultúrnej a pozitívnej atmosféry v škole. Umožňuje účinný rozvoj 
žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane  voľno časovej starostlivosti. CVS poskytuje aj 
možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre 
žiakov, ktorí neukončili ZŠ. Veľkým prínosom v tomto projekte je aj pozícia asistenta učiteľa. 
Asistenti  učiteľa  sú   spojencami  medzi  školou  a rodičmi  detí,  spolu  s učiteľmi  sa  snažia 
presvedčiť rodičov , že vzdelanie ich detí má zmysel, aby ich sami motivovali k väčšej snahe 
v škole. Do CVS je v našej škole zapojených 92 žiakov zo SZP. Títo žiaci spolu s ostatnými 
žiakmi  pravidelne  navštevujú  záujmové  krúžky,  ktoré  sa  realizujú   v dopoludňajších  a 
popoludňajších hodinách. Na škole v rámci CVS pracuje 9 krúžkov. 
Práca  v krúžkoch  prebiehala  podľa  rozvrhu  týždennej  činnosti,  pravidelne  sa  vykonávala 
kontrola činnosti krúžkov- čas činnosti krúžku, dochádzka žiakov. Pri kontrole sa zistili  aj 
menšie  nedostatky  – účasť  žiakov  v krúžkoch,  nedodržanie   časového limitu.  Čo sa týka 
didaktického  balíčka  pre  CVS  –  koncom  septembra  bol  dodaný  materiál  pre  kuchynku 
(  dvojplatničkový  sporák),  1.10  bol  učiteľom na  podpis  odovzdaný  kancelársky  materiál. 
11.10. bol na školu doručený záhradnícky balíček, ktorý obsahoval sadu motýk, lopát, pílky, 
hadice,  rýle, kanvice a hliníkový rebrík – materiál  bol zaradený do skladu náradia,  kde je 
k dispozícií učiteľom na prácu so žiakmi na vyučovacích hodinách. Učitelia našej školy sa 
prihlásili na kontinuálne vzdelávanie v rámci projektu CVS. Spolu sa prihlásilo 19 učiteľov. 
Prvé stretnutie aktualizačného vzdelávania „ Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii“ 
absolvovali  učitelia   našej  školy   29.  11-  1.12.  2013   .  18.  decembra   2013  prebiehala 
objednávka I. kola didaktického balíčka IKT  v projekte MRK. Objednávka zahŕňala: 6 kusov 
PC  –  stredná  trieda,  1  ks  LCD  monitor,  1  ks  multifunkčná  čiernobiela  tlačiareň(skener, 
kopírka, fax), 1 ks digitálny fotoaparát,2 ks pamäťový kľúč 16 GB. 14. 1. 2014 prebehlo 2. 
kolo objednávky IKT prostredníctvom e–shopu. Limit po prvom kole činil 1145,43 €. V tejto 
hodnote sme objednali 1 ks monitor, 1 ks čierno-bielu laserovú tlačiareň, 1 ks notebook,1 ks 
pamäťový kľúč 16 GB a 3 ks sady reproduktorov+ kabeláž.  V tento deň bolo doručené aj 
športové náčinie z didaktického balíčka: kompresor na hustenie lôpt-1ks, flórbal bránka- 2 ks, 
sieť  na  flórbalovú bránku –  2 ks,  trampolína  kruhová –  3 ks,  švihadlo  farebné – 10  ks,  
skákacia  lopta s ušami  – 10 ks,  florbalová  loptička  – 6 ks,  badmintonová súprava 10 ks, 
badmintonová sieť – 1 ks, flórbal – hokejka – 10 ks, meracie pásmo 50 m – 1 ks, bowlingová 
súprava – 1 ks. 24.1. – 26.1. 2014  absolvovali  učitelia  našej školy v Bardejove 2. stretnutie 
aktualizačného vzdelávania „ Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii“. 30. 1. 2014 bol 
doručený didaktický balíček pre výtvarnú výchovu: prstové farby ( sada) – 2 ks, špongy farby 
– 2 ks, farby na sklo – 1 ks, farby na textil – 2 ks, keramická mozaika – 1 ks, lepidlo na 
mozaiku – 1 ks, špárovacia hmota na mozaiku biela -1 ks, detský uterák malý -1 ks, detské 
mydlo – 1 ks.
20.2.2014  bol  na  školu  doručený  didaktický  balíček  –  kancelárske  potreby:  kopírovacie 
papiere A4,A3, farebné kopírovacie  papiere A4, linajkové zošity A5, linajkové zošity A4, 
CD-R, DVD+R, čistič na LCD, zvýrazňovače , lepiace tyčinky, nožnice, ceruzky, obal číry, 



obal  matný,  perá,  viacfarebné  perá.  Kancelárske  potreby  boli  odovzdané  učiteľom 
v preberacom protokole  na podpis. 
19. marca 2014 sa na našej škole konal  Deň otvorených dverí. Naším cieľom  bolo predstaviť 
verejnosti a rodičom žiakov prácu našich učiteľov a žiakov na vyučovaní a v mimoškolskej 
činnosti.  Pripravili sme aj prehliadku priestorov školy, špeciálnych učební, ktoré sú vybavené 
interaktívnymi tabuľami a inou modernou technikou. Výstavka na chodbe prezentovala prácu 
krúžkov. Deň otvorených dverí mal za úlohu predstaviť širokej verejnosti projekt  Podpora 
inklúzie žiakov MRK , do ktorého je naša škola zapojená od septembra 2012. 
4.  4.  2014  sa  v Prešove  na  MPC  konalo  pracovné  stretnutie  k národnému  projektu 
„Vzdelávaním  pedagogických  zamestnancov  k  inklúzii  marginalizovaných  rómskych 
komunít“. Cieľom stretnutia boli informácie týkajúce sa priebehu ďalšieho  školského roka 
2014/2015, ktoré prezentovala manažérka projektu Mgr. Kaduková . Koncom apríla mal byť 
dodaný didaktický balíček – technika na každú školu, doposiaľ didaktický balík ešte doručený 
nebol. 
V dňoch  14.-16. 5. 2014 sa konala trojdňová výmenná  stáž na našej škole, zameraná na 
výmenu skúseností a poznatkov z implementácie CVS. 21. - 23. mája 2014 sa učitelia našej 
školy zúčastnili na výmennej stáži na ZŠ Komenského Sečovce. Svoju činnosť zamerali na 
štúdium  pedagogickej  dokumentácie,  školského  vzdelávacieho  programu,  štúdium 
voliteľných  predmetov  a zároveň  písomností  záujmovej  činnosti.  Pozorovali  organizáciu 
práce  vo  voliteľných  predmetoch  a záujmových  útvaroch,  zúčastnili   sa  jednotlivých 
vyučovacích hodín.  Boli  to zaujímavé,  podnetné hodiny, kde mohli  žiaci  vo veľkej miere 
prejaviť  svoju  aktivitu  a kreativitu.  Vyučujúci  sa  zamerali  predovšetkým  na  rozvíjanie 
manuálnych zručností  u žiakov,  na rozvoj tvorivosti,  myslenia  a športového talentu.  Počas 
výmennej stáže si učitelia  pozreli aj materiálne a priestorové vybavenie školy, činnosť v PC 
učebni,  ŠKD pre žiakov so SZP. Prínosnou bola aj činnosť pedagogických asistentov. MPC - 
hlavná  projektová  kancelária  MRK evidovala  k  29.05.2014 predpísaný počet  UZ,  čím sa 
naplnil požadovaný stav merateľného ukazovateľa definovaný v opise projektu. Vzhľadom na 
túto skutočnosť ukončil aktivitu „1.2 tvorba UZ pre žiakov“ k 30.05.2014. 
2. – 3. 6. 2014 učitelia našej školy ukončili kontinuálne vzdelávanie „ Multikultúrna výchova 
v inkluzívnej edukácii“ záverečnou prezentáciou. 
Činnosť  ZÚ  v tomto  školskom  roku  skončila  6.6.2014.  V júni  2014  končí  činnosť 
konzultantov a činnosť osvetových programov. Krúžková činnosť a  voliteľné predmety budú 
prebiehať naďalej počas celého šk. roka 2014/2015. 

     Materiálno-technické podmienky školy

Vyučovanie prebiehalo v 3 samostatných budovách. V hlavnej budove je 10 učební – 4 pre 
žiakov 1. stupňa a 2 triedy pre žiakov 2. stupňa. V tejto budove sú aj 4 špeciálne učebne pre 
vyučovanie  fyziky  a biológie,  chémie  ,  výpočtovej  techniky  a jazyková  učebňa.  Počítače 
v počítačovej učebni  využívali aj pedagogickí zamestnanci školy, v popoludňajších hodinách 
sa využívali na záujmovú činnosť a školským klubom detí. Vyučujúci mali v zborovni školy 
k dispozícii  2  počítače  s  pripojením na  internet  a   tlačiarňou. Špeciálna  učebňa  fyziky  a 
chémie si vyžaduje dokončenie zariadenia príslušnou technikou potrebnou pre vyučovanie. 
Jazyková učebňa je využívaná žiakmi I. a II. st. a žiakmi špeciálnych tried.
V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa vyučujú žiaci 7., 8. a 9. ročníka, nachádza sa tam 
kabinet TV a Matematiky, telocvičňa, šatne a sociálne zariadenie. Na prízemí bola zriadená 
učebňa 0. ročníka. V tejto budove je aj telocvičňa, ktorá  sa využívala okrem vyučovacích 
hodín telesnej  výchovy aj  v rámci  športovej  prípravy a záujmovej  činnosti.  Vo večerných 
hodinách  sa  telocvičňa  využívala  aj   širokou  verejnosťou  v  rámci  futbalového  klubu  , 



hasičského zboru,  aerobiku a pod. V budove školskej jedálne sa vyučovali žiaci špeciálnych 
tried, k dispozícií  tam bolo 6 učební, vyučovanie prebiehalo v 2 zmenách. 
Škola má aj  knižnicu , ktorá je v samostatnej  miestnosti.  Knižničný fond sa  využíval na 
hodinách  slovenského  jazyka  v  rámci  mimo  čítankového  čítania,  ale  aj  v  rámci  práce 
záujmových krúžkov, rozvoja čitateľskej gramotnosti. 
Zhodnotenie vnútro školskej kontroly

Škola mala vypracovaný plán kontrolnej činnosti, ktorý bol tiež súčasťou plánu práce školy. 
Pri  vnútroškolskej  kontrole  boli  využívané  rozhovory,  hospitácie,  priame  a  nepriame 
pozorovania a riaditeľské previerky. Podľa plánu vnútro- školskej kontroly, bola zameraná na 
dodržiavanie cieľov Štátneho a Školského vzdelávacieho programu, kontrolu pedagogickej 
dokumentácie,  kontrolu vyučovania prierezových tém Štátneho a Školského vzdelávacieho 
programu, kontrolu činnosti MZ a PK, kontrolu práce a činnosti triednych učiteľov, kontrolu 
úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu , dodržiavanie učebných plánov a učebných osnov, 
plnenie úloh plánu práce školy, efektívnosť vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny a 
efektívnosť  využívania  pracovného  času,  kontrola  dochádzky  zamestnancov  a  využívanie 
pracovnej  doby,  hodnoteniu  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti  ďalšieho 
vzdelávania a  mimoškolskej činnosti.

Stručné zhodnotenie úloh školy v     metodickej oblasti  

Učitelia našej školy  využívajú ponuky vzdelávacích inštitúcií a uchádzajú sa o rôzne formy 
vzdelávania  - semináre, školenia, kurzy a pod.       
V tomto  šk.roku sa učitelia našej školy zúčastnili  týchto školení a  vzdelávaní:

Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch, MPC Prešov
Mgr. Štefanišinová Erika  
Mgr. Písečná Silvia 
Mgr. Kačuráková Libuša 
Mgr.Kleinová Gabriela 
Mgr. Štedlová Jindřiška 
Mgr. Domaracká Eva 
PaedDr. Grešlíková Zuzana –  CPPPaP Trebišov
Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii – MPC Prešov
( trojdňové stretnutie – 29.,30.11.-1.12. 2013 –Tatranská Štrba, 24.1.-26.1.2014 – Bardejov, 
záverečná prezentácia – 2.-3.6.2014)-kolektív 18 učiteľov

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
CPPPaP-  14 žiakov, 9 žiakov do 0-tého ročníka, 9 žiakov 1. ročníkov
CŠPP – 12 žiakov, 57 žiakov kontrolné vyšetrenie
-  diagnostika a evidencia porúch žiakov v správaní a učení
-  individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení 



-  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, preradenie do špeciálnych tried, IVVP- 2 žiaci 
-  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, mimoriadne stretnutie rodičov       
-  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
- účasť na Burze práce v Trebišove  
-  prihlášky na stredné školy -  8 žiakov 9. ročníka,1 žiačka 6.A,1 žiačka 8.A, 5 žiakov    
   špeciálnych tried,  spolu končiacich 29 žiakov
- osemročné gymnázium Trebišov / Mannová Daniela – 5.A/
- spolupráca s náborovými pracovníkmi - S0Š železničná, SOŠ technická, SOŠ Ostrovského,  
  SOŠ automobilová, SPŠ stavebná, súkromné dramatické konzervatórium - Košice
                                                                 -CZSŠ sv. Jozafáta , Cirkevné gymnázium Trebišov 

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 – Týka sa to aj vás – 3. roč
-  beseda so psychológom -  závislosti, šikana, beseda s policajtom
-  spolupráca s políciou pri vyšetrovaní žiakov

Práca s     talentovanými žiakmi – účasť na predmetových olympiádach a     iných  
 sú ťažiach

V rámci voľno časových aktivít boli žiaci zapojení do záujmových útvarov vedomostného,
športového či umeleckého zamerania. 
Od septembra 2012 sa naša škola zapojila do národného projektu ,,Vzdelávaním 
pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, v rámci 
ktorého na škole prebiehal CVS žiakov. 

Titl. Meno Priezvisko Názov krúžku -MRK-CVS Čas krúžku

Mgr. Libuša Kačuráková POHYBOVÉ HRY Pi 13:15-15:15

Mgr. Slavomír Kleban
PRÍRODOVEDNÝ 
POZNÁVACÍ Št 12:40-14:40

Mgr. Monika Lukáčová FITNESS Pi 13:15-15:15



Mgr. Sylvia Písečná ŠIKOVNÉ PRSTY Ut 12:45-14:45

Mgr. Eva Sabová MAĽOVANIE Ut 12:45-14:45

Mgr. Miroslava Stropkaiová POZNÁVAME PRÍRODU Ut 9:10-11:10

Mgr. Jindřiška Štedlová ŠIKOVNÍCI Ut,Št 12:45-14:45

Mgr. Michal Varga FLORBAL Št 14:00-16:00

Mgr. Lívia Vargová
TVORIVÉ SPRAC. 
MATERIÁLU Ut 9:55-11:55

Titl. Meno Priezvisko Názov krúžku ŠKOLA Deň Čas krúžku

RNDr. Pavel Roman 
Športovo-turistický St 13:15-15:15

Mgr. Marcela Stančíková 
Počítačový I St 13:15-15:15

Mgr. Eva Domaracká Krúžok tvorivosti Po 11:30-13:30

Mgr. Mária Farkašová Spoločenské hry Ut 11:10-12:10, 11:10-12:10

Mgr. Libuša Kačuráková Rozprávkový svet St 13:15-15:15

Mgr. Martina Kereštanová Šikovníček Ut 12:30-14:30

Mgr. Slavomír Kleban Šikovné ruky Ut 12:30-14:30

Mgr. Monika Lukáčová Športový Ut 13.15-15:15

Mgr. Alena Michalčová Počítačový III. Ut 11:05-12:05, 11:05-12:05

Mgr. Sylvia Písečná Vševedko Ut 11:30-13:30

Mgr. Eva Sabová Divadelný St 12:30-14:30

Mgr. Miroslava Stropkaiová Zdravotnícko-športový Sobota 1xmesiac

Mgr. Erika Štefanišinová Počítačový II Po 11:05-12:05  11:05-12:05

Mgr. Jindřiška Štedlová Hravo a tvorivo Št 11:25-12:25 11:25-12:25

Mgr. Michal Varga Futbalový Po 14:30-16:30

Mgr. Lívia Vargová Výtvarný Št 9:55-11:55

Mgr. Daniel Vasilišin

Mgr. Gabriela Vasilková Čitateľský Pi 11:40-13:40

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci školy sa pod vedením pedagogických zamestnancov  zapájali do akcií, súťaží, ktoré 
organizovali CVČ Sečovce ,CVČ Trebišov,Obecný úrad v Z. Teplici. Na našej škole pracuje 
Detská organizácia  Fénix,  ktorá pre žiakov pripravuje zaujímavé aktivity v rámci voľného 
času. 

Prehľad akcií v šk. roku 2013/2014:

- DO Fénix – 5. ročník CSS
- cezpoľný beh žiakov
- DO Fénix – Viniansky hrad
- DO Fénix – Buvirozprávky- noc v škole
- Šarkaniáda
- DO Fénix – návšteva klziska v Trebišove
- 1. kolo satelitného turnaja vo futbale
- obvodové kolo vo futbale .Jednota cup
- návšteva Dopravného ihriska v Trebišove – I. stupeň
- DO Fénix – beseda o dentálnej hygiene s medikmi
- Posedenie so starkými – slávnostná akadémia
- DO Fénix – návšteva ŠD v Košiciach- 4 škratkovia a víla
- II. Burza informácií – Trebišov



- súťaž i-Bobor
- Deň otvorených dverí – Spojená škola Sečovce
- DO Fénix – Beauty workshop
- súťaž – streľba zo vzduchovky
- výtvarná súťaž – Zdravý životný štýl – CVČ Sečovce
- Olympiáda zo SJL – školské kolo
- DO Fénix – Moja Európa – Bratislava- finále
- beseda s pracovníkmi meteorologickej stanice v Trebišove pre I. a II. stupeň
- Mikuláš
- súťaž – Vianočná ikebana
- DO Fénix – Vianočný fashion look
- školské kolo Geografickej olympiády
- obvodové kolo Olympiády zo SJL
- DO Fénix – návšteva klziska v Trebišove
- Pytagoriáda – školské kolo
- DO Fénix – návšteva klziska v Trebišove
- DO Fénix – FIMO – tvorivá dielňa
- beseda so psychológom – závislosti
- beseda s policajtom - Šikanovanie
- divadelné predstavenie – divadlo Cliperton Banská Bystrica – Čert a Káča
- karneval
- okresné kolo Geografickej olympiády- 1. miesto
- Superstar – šk. kolo
- 2. kolo satelitného turnaja v malom futbale
- Postavme valentínsky múr – DO Fénix
- Superstar – CVČ Sečovce – 2x 1. miesto, 3x 2. miesto
- Predjarné korčuľovanie – DO Fénix
- Pytagoriáda – obv. Kolo Trebišov – 1.miesto
- 6. ročník Komenského latky v skoku do výšky
- Obvodové kolo vo futbale
- Hviezdoslavov Kubín – obv.kolo – 1.miesto
- Aktivity k svetovému Dňu vody
- 3.kolo satelitbného turnaja vo futbale – 4. miesto
- Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo
- Po stopách partizánov – DO Fénix
- Tvorivá dielňa – voskované vajíčka – DO Fénix
- Deň narcisov
- Deň Zeme
- Beseda s CHKO Latorica
- 4. kolo satelitného turnaja v malom futbale – 3.miesto
- Botanikiáda Košice
- 72 hodín bez kompromisu –DO Fénix
- Škola v prírode – Drienica
- Plameň 2014 – okresné kolo – 1. miesto
- Poddargovské hry
- Detská olympiáda
- Beseda s hygieničkou
- 5. kolo satelitného turnaja – 5. miesto
- Celoslovenské stretnutie Fénixákov



Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Škola  spĺňa  základné  psychohygienické  požiadavky:  začiatok  vyučovania,  rozvrh  hodín, 
prestávky,  čas  obedňajšej  prestávky.  Počas  prestávok  sa  žiaci  voľne  zdržiavali  v  triede, 
pričom mali možnosť voľného pohybu aj na chodbe. Vyučujúci mali k dispozícii kabinety, 
zborovňu  a  kuchynku.  Stravovanie  žiakov  a  zamestnancov  bolo  zabezpečené  v  školskej 
jedálni,  ktorá  je  v  samostatnej  budove.  Žiaci  školy  a  zamestnanci  školy  boli  pravidelne 
školení o zásadách BOZP technikom BOZP, s ktorým má škola uzavretú dohodu. Škola má 
vykonané a platné všetky legislatívne predpísané revízie. 
Ďalšie opatrenia na ochranu zdravia žiakov a zamestnancov školy boli uvedené v školskom 
poriadku  pre  žiakov,  v  pracovnom  poriadku  pre  pedagogických  a  nepedagogických 
zamestnancov školy a v prevádzkovom poriadku školy. V škole je zakázané fajčiť a požívať 
alkoholické nápoje a iné omamné látky. 

Projekty školy

 Vzdelávaním  pedagogických  zamestnancov  k  inklúzii   marginalizovaných 
rómskych   komunit  –  cieľom  projektu  je  prostredníctvom  vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň 
osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie 
pre  ich  ďalšie  vzdelávanie  a  úspešnú  adaptáciu  pre  potreby  trhu  práce.
Špecifickým  cieľom  projektu  je  skvalitniť  profesijné  kompetencie  pedagogických 
zamestnancov  a  odborných  zamestnancov,  podieľajúcich  sa  na  edukácii  žiakov 
pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

 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.

 Baterky  na  správnom mieste  –  cieľom projektu  je  zbierať  znehodnotené  batérie 
rôznych  druhov  /z  mobilných  telefónov,  notebookov,  tužkové,  guľaté  a pod./, 
recyklovať ich a použiť ako druhotnú surovinu na ďalšiu výrobu.

 Veselé zúbky –  vzdelávací projekt spoločnosti dm drogerie markt, cieľom projektu 
bolo  vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov práve zaujímavou a hravou formou, 
a tak ich už v ranom veku naučiť vhodnú techniku čistenia zúbkov, aby sa im vytvorili 
návyky na celý život. V Košickom kraji žiaci našej školy – trieda 3.AŠ pod vedením 
p.uč.  Mgr.  Domarackej  získala  prvé  miesto.  Odmenou  pre  žiakov  bol  výchovný 
koncert,  v ktorom  vystúpili  známe  osobnosti  z Tv  obrazovky  -  Martin  CHINO 
Chinoranský/ moderátor Jemných melódií/,Zuzana Haasová/   Sonička z Paneláku/, 
Robo Papp a Bystrík /speváci/,Miro Jaroš /Superstarista/.  Žiaci  počas vystúpenia 
boli  obdarovaní  baličkami  dm drogérie  markt  a  škola  za  účasť  v projekte  získala 
šekovú poukážku v hodnote 2 000 € na nákup drogistického tovaru v sieti dm drogérie 
markt.

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - 
národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, 
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami.



 Moderné  vzdelávanie  –  digitálne  vzdelávanie  pre  všeobecno-vzdelávacie 
predmety  –  národný  projekt  zameraný  na   prestavbu  vzdelávania  na  ZŠ  a  SŠ 
s využitím  inovatívnych  foriem  a  metód  výučby,  zvýšiť  pripravenosť  budúcich 
absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce.  Špecifický cieľ NP : Inovovať 
obsah a metódy, zkvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu 

 Elektronizácia  vzdelávacieho  systému  regionálneho  školstva  –  národný  projekt 
zameraný na akceleráciu procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych 
interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšiu dostupnosť digitálnych 
technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze 
a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. 

 Komplexný  poradenský  systém  prevencie  a ovplyvňovanie  sociálno  – 
patologických  javov  v školskom  prostredí  –  národný  projekt  zameraný  na 
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

 Aktivizujúce metódy vo výchove – projekt  sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania 
odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom 
na  profesionálne  zvládnutie  využívania  aktivizujúcich  metód  vo  výchove  nielen 
v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami

Správa o     hospodárení k     31.12. 2013  

K 31. 12. 2013 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej výške 
563 970,32  €. 

K 31. 12. 2013 Základná škola čerpala finančné prostriedky na prenesené kompetencie 
v celkovej výške 563 757,66 €.

Z týchto finančných prostriedkov sa najviac čerpalo na položku:

 610 a 620, t.j. mzdy a odvody vo výške  399 413,79, €.

631001: 474,19 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod 
žiakov na rôzne súťaže a olympiády

632: 31449,29 € – elektrická energia, plyn, voda, poštové a telekomunikačné služby, 
internet

633: 5 947,55 € – nákup materiálu na údržbu, nákup kníh, časopisov, učebných 
pomôcok, kancelárskeho materiálu. 

635: 11 988,23 € - maľovanie telocvične, oprava svetiel v telocvični, oprava 
spojovacej chodby k telocvični, zriadenie miestnosti na archív. Na opravu 
telocvične obec Zemplínska Teplica prispela 500,- €.

637: 20 348,01 € - zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu knižnicu, 
služby v oblasti ochrany pred požiarmi, tvorba sociálneho fondu, stravné 
zamestnancov, odmeny na základe dohôd

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  70 207,27 €.

642014: 6 756,- € - dopravné 
642015: 1 502,85 € - transféry na nemocenské dávky vyplatené na základnej škole.

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2013 bolo 477 879,91 €.



Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 30.9.2013 bolo 12 774,60- € a to na 
mzdy, odvody a tvorbu sociálneho fondu.

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2013 bolo 27 950,06 € a to na 
mzdy  a odvody  a na  elektrickú  panvu,  čistiace  prostriedky,  odkvapkávače  na  riad, 
oprava elektrického sporáku. 

Príspevok  na  stravné  v   hmotnej  núdzi  k 31. 12. 2013 bol čerpaný v celkovej výške 
14 934,0 €.
Na asistentov učiteľa – projekt MRK, bolo čerpaných 17 733,56 €.

Na krúžkovú činnosť základná škola čerpala finančné prostriedky vo výške 9 952,50 € 
( 8880,- od obce Zemplínska Teplica, 1072,50 – od obce Veľké Ozorovce).

V Zemplínskej Teplici, dňa 31.12. 2013

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

Veľmi kladne hodnotíme spoluprácu so zriaďovateľom - obcou Zemplínska Teplica,  ktorá 
bola ústretová a nápomocná pri riešení  materiálno – technických a  ekonomických záležitostí 
a rómskej problematiky. Pred spoluprácou sa neuzatvárali ani tie obecné úrady obcí, odkiaľ k 
nám deti dochádzajú, za čo im patrí naša vďaka. Pri diagnostikovaní žiakov pred vstupom do 
školy  a  pri  vyšetrovaní  žiakov  s  problémami  v  učení  a  správaní  ,nám  vo  veľkej  miere 
pomáhali svojimi radami a odporúčaniami zamestnanci Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva  a  prevencie  a  Centra  špeciálno-pedagogického  poradenstva  v  Trebišove. 
Dlhodobo je veľmi dobrá spolupráca so Základnou umeleckou školou v Sečovciach , ktorá má 
v našich priestoroch elokované pracovisko, kde dve učiteľky vyučovali  hru na hudobnom 
nástroji.  Pri  škole  pracuje  aj  Rada  školy.  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.

V šk. roku   2013 /2014  boli zvolané:

- všeplenárne rodičovské združenie  v mesiaci október 
- triedne rodičovské združenie v mesiaci január
- 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.  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. 

Záver 

Počas  celého  šk.  roka sme  postupovali  podl'a  pedagogicko-organizačných  pokynov. 
Vyučovali sme podl'a ŠVP a ŠKVP,  platných učebných osnov a štandardov. Všetci vyučujúci 
dbali  na rozvíjanie  vedomostí  a  zručností  žiakov  vo  vyučovacom  procese.  Školský  rok 



2013/2014 hodnotíme  kladne, ale aj napriek tomu sa vyskytli menšie nedostatky, ktoré sa 
budeme snažiť odstrániť. Vo väčšej miere  budeme :

 využívať inovačné metódy a formy práce, didaktickú techniku,
 naďalej budeme podporovať u žiakov rozvoj záujmovej činnosti, hlavne u žiakov zo 

SZP

 naďalej  pokračovať  vo zvyšovaní  odborného a pedagogického rastu pedagogických 

pracovníkov formou ďalšieho vzdelávania,

 pokračovať v príprave žiakov na predmetové olympiády a súťaže,

 viesť žiakov k tvorivosti, kreativite, k vyjadreniu vlastného názoru a k rešpektovaniu 

iného, naučiť ich spolupatričnosti,

 vychovávať  žiakov  v duchu  humanistických  princípov  a formovať  ich  hodnotovú 

orientáciu,

 nadviazať lepšiu spoluprácu s rodičmi žiakov zo SZP.

Vypracovala: Mgr .Marcela Stančíková
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