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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2016/2017 

 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy 
   Základná škola, J. A. Komenského 1,    

   071 01   Michalovce 

Adresa školy    J. A. Komenského 1, 071 01 Michalovce 

Telefón    +056 6422218 

E-mail    4zskommi@gmail.com 

Zriaďovateľ    Mestský úrad, odbor školstva, kultúry a športu Michalovce 

www stránka     www.zskommi.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Severín Činčár 0566422218 0911939842 4zsmi@post.sk 

ZRŠ Kvetoslava Geľatková 0566422218 0911939842 gelatkovak@gmail.com 

ZRŠ Jaroslav Semko 0566422218 0911939842 skcmi@pobox.sk 

Rada školy 

  Titl., meno, priezvisko Kontakt 

predseda RNDr. Jana Kučeravcová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Katarína Midlíková   

ostatní zamestnanci Helena Hirková   

zástupcovia rodičov Mgr. Šantručková Katarína   

   Miloš Vrabeľ   

  Mgr. Martina Popiková   

  Ing. Martin Várady   

zástupca zriaďovateľa MUDr. Benjamín Bančej   

  MUDr. Jozef Valiska   

  MUDr. Ľubomír Rohoň   

iní Mgr. Kalaninová Lívia   
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Poradné orgány školy 

Schádzajú sa 4 krát ročne, v prípade aktuálnych problémov i častejšie. Vedenie školy 

spolupracuje s vedúcimi PK A MZ pri riešení problémov komisií a problémov žiakov v 

jednotlivých predmetoch. Na škole v školskom roku 2016/2017 pracovali 3 MZ a 7 PK 

(viď tabuľka). Vyučujúci sa prostredníctvom MZ a PK podieľajú na riadení školy. 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ - 1. – 4. roč. Mgr. Milada Kobanová MAT, SJL, PDA, VLA, TSV, VZV, 

HUV, IFV, ETV, PVC, NBV 

MZ - ŠKD Štefánia Balážová ŠKD 

PK - TSV Mgr. Vladimír Čeklovský TSV, SRL 

PK – GEO, DEJ, OBN Mgr. Anna Toporová GEG, DEJ, OBN 

PK – MAT, INF RNDr. Jana Kučeravcová MAT, INF 

PK - SJL Mgr. Štefánia Brendzová SJL 

PK -  výchov Mgr. Vladimír Horváth HUV, VYV, TECH, ETV, NAV 

PK – BIO, FYZ, CHE Mgr. Jana Vargová  BIO, FYZ, CHE 

MZ  - ANJ Mgr. Ivana Novotná ANJ 

PK - CUJ PaedDr. Ľubica Šaffová ANJ, RUJ, NEJ 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov:       Počet  žiakov  školy: 309  

                                            Počet tried: 16  

Podrobnejšie  informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 2 2 1 2 2 2 2 1 2 16 

počet žiakov 35 36 22 55 35 25 41 27 33 309 

z toho ŠVVP    1 2 1 1 1 1  7 

z toho v ŠKD 20 18 18 17      73 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní  žiaci  ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2016: Spolu :  43     z toho počet dievčat:  17 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016:      35     z toho počet dievčat:  15  

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:         6     z toho počet dievčat:   2  

 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 
 

 nižší ročník  5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. spolu 

Počet žiakov 1     33 34 

§ 2. ods. 1 d 
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 1  12 21    34 

prijatí 1  12 21    34 

% úspešnosti 100%  100% 100% 100%   100% 

§ 2. ods. 1 e 

 

Klasifikácia tried 

Výsledky hodnotenia  a  klasifikácia žiakov: 
Počet žiakov 5. – 9. ročníka so samými jednotkami :  66 

 

 

Počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :    17    

Počet udelených pochvál riaditeľom školy:        26 

Počet znížených známok zo správania :  2. stupňa  :      2                                                          

 3. stupňa   :     1  

                                                               4. stupňa   :     6 

 

 

Trieda ANJ RUJ DEJ FYZ CHE MAT HUV OBN BIO PRI SJL GEG VYV 

1. A              

1. B              

2. A 1,07     1,07 abs.   1,21 1,07   

2. B 1,06     1,13 abs.   1,06 1,20   

3. A 1,68     1,68 abs.   1,31 1,90  abs. 

4. A 2,23     1,98 abs.   1,53 2,20  abs 

4. B 3,05     2,30 abs.   1,75 2,30     abs. 

5. A 2,00  1,46   2,06 1,20  1,53  2,33 1,66 1,07 

5. B 2,09  2,36   2,36 1,32  2,28  2,49 2,21 1,52 

6. A 2,07  2,3 1,76  2,0 1,0 1,38 1,76  2,15 2,0 1,61 

6. B 2,50  2,58 2,75  2,58 1,33 2,17 2,00  2,75 2,75 1,17 

7. A 1,89 1,73 2,26 2,0 1,68 2,0 1,0 1,52 1,52  2,10 1,63 1,66 

7. B 2,8 2,71 2,76 2,57 2,28 2,66 1,23 2,28 2,57  2,66 2,19 1,85 

8. A 2,58 2,3 2,7 2,58 2,16 2,3  2,34 2,3  2,79 2,34 1,31 

9. A 2,56 1,87 2,06 2,31 2,56 2,5  1,25 1,75  2,68 1,62 1,31 

9. B 2,36 2,08 2,29 2,08 2,21 2,36  1,64 1,71  2,08 1,77 1,43 
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 15 14  1 

1. B 20 20   

2. A 18 14  4 

2. B 18 15  3 

3. A 22 22   

4. A 27 19  8 

4. B 28 19 1 8 

5. A 15 15   

5. B 20 20   

6. A 13 13   

6. B 12 12   

7. A 19 19   

7. B 22 20 1 1 

8. A 27 24  3 

9. A 16 16   

9. B 17 13 1 3 

 

 

 

 

Trieda INF VLA HRB MUL HRV DRA 

 

 

 

     

1. A              

1. B              

2. A              

2. B              

3. A 1,0 1,54 1,36 1,18 1,31         

4. A 1,10 1,58 1,53  1,52 1,28        

4. B 1,15 1,75 1,60  1,70 1,40        

5. A 1,13             

5. B 1,57             

6. A 1,0             

6. B 1,50             

7. A 1,05  1,05           

7. B 1,38  1,76           

8. A 1,12             

9. A 1,12             

9. B 1,08             
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Dochádzka  žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

1. A 15 968 64,5   

1. B 20 935 46,75   

2. A 18 994 55,22   

2. B 18 996 55,33 141 141 

3. A 22 2078 94,45   

4. A 27 1046 38,74   

4. B 28 1650     58,92   

5. A 15 1098 73,20   

5. B 20 2499 124,95 51 12,75 

6. A 13 1115 55,75   

6. B 12 1661 138,41 98 16,33 

7. A 19 1512 79,73   

7. B 22 1082 49,18 8 2 

8. A 27 2753 101,96 22 3,14 

9. A 16 2076 129,75 9 1,8 

9. B 17 2663 156,64 255 15 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Celoslovenský priemer 

Monitor SJL 30 47,0 % 61,2 % 

Monitor MAT 30 38,2 % 56,4 % 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

V školskom roku 2016/2017 výchovno-vzdelávací proces sme realizovali podľa Školského  

vzdelávacieho programu,  Školského výchovného programu, inovovaného  Školského 

vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom  a Štátnym 

výchovným programom. V učebnom pláne školy sme dodržali dotáciu hodín daných v 

Štátnom vzdelávacom programe  a iŠkVP.  

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 

 Štátny vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2 

 iŠtátny vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2 

 Školský vzdelávací program ISCED 1 /3. - 4. ročník\ Učebný plán pre 1. stupeň 

Základnej školy  

 iŠkolský vzdelávací program ISCED 1 /1.-2. ročník\ Učebný plán pre 1. stupeň 

Základnej školy  

 Školský vzdelávací program ISCED 2  /7. - 9. ročník\ Učebný plán pre 2. stupeň 

Základnej školy  

 iŠkolský vzdelávací program ISCED 2 /5.-6. ročník\ Učebný plán pre 2. stupeň 

Základnej školy  
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Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 1 2 2 2 2 1 2 16 

ISCED 1   1 2      3 

ISCED 2       2 1 2 5 

iISCED 1  2 2        4 

iISCED 2     2 2    4 

 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne 

Pohybová príprava 3.- 4. 1 1 

Pohybová príprava 7. - 8. 1 1 

 

Štruktúra tried  

 Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 35 0 

Bežných tried 9 199 7 

Zameraných na 
atletiku 

5 75 0 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 16 309 7 

 

Rozšírujúce a voliteľné  hodiny  ISCED  I 

Pri určovaní dotácií hodín boli dodržané požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu. 

Disponibilné hodiny boli rozdelené v súlade s profiláciou školy v novozavedených 

predmetoch a na posilnenie vyučovacieho predmetu nasledovne: 

Voliteľné predmety v 1. ročníku v školskom roku 2016/2017 (ŠkVP): 

 Anglický jazyk (2) 

 

Voliteľné predmety v 2. ročníku v školskom roku 2016/2017 (ŠkVP): 

 Anglický jazyk (3) 
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Rozšírujúce a voliteľné  hodiny  ISCED  II 

Pri určovaní dotácií hodín boli dodržané požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu. 

Disponibilné hodiny boli rozdelené v súlade s profiláciou školy v novozavedených 

predmetoch a na posilnenie vyučovacieho predmetu nasledovne: 

Voliteľné predmety v 6. ročníku v školskom roku 2016/2017 (ŠkVP): 

 Športová príprava (6. A 2 hod.) 

 Svet čísel ( 6. B, 1 hod.) 

 Svet vedy (6. B 1 hod.) 

 Posilnený predmet DEJ (6. A 1 hod.) 

 Tvorivá angličtina ( 6. B 1 hod.) 

 Posilnený predmet MAT (6. B 1 hod.) 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Úväzkov. stav pedag. 

prac. 

Počet úväzkov nepedag. 

prac. 

TPP 27 11 20,8 11 

DPP             - - - - 

Znížený 

úväzok 
4 - 4 - 

ZPS 3 - 3 - 

Na dohodu 6 1 6 1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 24 24 

vychovávateľov 0 3       3 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 27 27 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Ročník  Predmet Počet hodín týždenne 

1. – 4.  INV 9 

5. – 9.  INF 3 

7.  - 8.  SEE/TECH 7 

7. – 8.  TECH 1 

8. – 9.  ADK 2 

7. – 9. OBN 3 

2. -  3. TEV 4 
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§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov v školskom roku 2016/2017 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 0 0 

2. kvalifikačná skúška 2 2 

aktualizačné 4 0 

špecializačné  0 0 

funkčné inovačné 0 0 

kvalifikačné 0 0 

inovačné 0 0 

Funkčné vzdelávanie 0 0 

adaptačné 0 0 

 
§ 2. ods. 1 i 

 

Prehľad výsledkov  súťaží a olympiád na: 
 

Počet záujmových útvarov (krúžkov, klubov, súborov atď.) 16 

  - spoločensko-vedných                      :   10  

  - prírodovedných             :      4 

  - športových               :      2 

 

 Počet  žiakov školy bolo zapojených do činnosti v záujmových útvaroch    

 - v spoločensko-vedných           : 185 

 - v prírodovedných             : 60 

 - v športových             : 29 

 

            Počet CVČ  na škole: 6 

            Zapojenosť žiakov  do činnosti v CVČ: 132 

 

 Vedomostné alebo výtvarné súťaže na tému šport, do ktorých sa zapojili naši žiaci:  

          Športom k zdraviu 

          Šport v pohybe 

          111 – polícia  

 

          Školská kalokagatia so zameraním na šport 

          Bav sa s loptou 

          Ttojlístok 

          Burza 

 
Športové súťaže na : 

 

- mestskej úrovni  : 

 
3.miesto  Kovaľ Patrik – kriketka 3.- 4. roč. 

3.miesto  Mrúz  Michal – 100 m 5. – 6. roč. 
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3.miesto  Laporčáková  Daniela -  50 m 5. – 6. roč. 

2.miesto  Laporčáková  Daniela - 600 m 5. – 6. roč. 

3.miesto  Preverčíková  Dominika  - 600 m 5. – 6. roč. 

1.miesto  Šantrůčková  Diana  - výška 7. – 9. roč. 

3.miesto  Marcinová  Michaela – výška 5. – 6. roč. 

1.miesto  Marcinová  Michaela – kriket – 5. -  6. roč. 

2.miesto  Ondrík  Juraj – 1000 m – 7. – 9. roč. 

3.miesto  Kudláček  Dalibor – guľa – 7. – 9. roč. 

3.miesto  Horváthová  Miriam – 60 m – 7. – 9. roč. 

2.miesto  Pilníková  Diana  - diaľka – 7. – 9. roč. 

2.miesto  Valigura  Kristián – diaľka 7. – 9. roč. 

1.miesto  Šantrůčková  Diana – diaľka – 7. – 9. roč. 

 

3.miesto atletika  chlapci 3. – 4. roč. 

1.miesto  atletika dievčatá 5. – 6. roč. 

2.miesto  atletika chlapci – 7. – 9. roč. 

1.miesto   basketbal chlapci 

 

Viacboj všestrannosti 1. – 3. rč. 

 

1. ročník 

1.miesto  Serenčková  Sára – skok z miesta 

3.miesto  Tereska  Adam -  skok z miesta 

2. ročník 

1.miesto  Malá Timea – 300m 

2.miesto  Molnár  Jakub - šplh 

3.miesto  Molnár  Jakub – 300 m 

3. ročník 

3.miesto  Harman  Ján – skok z miesta 

3.miesto  Matejová  Claudia – skok z miesta 

 

Beh o štít mesta – Beh Ivana Pšenka 

2.miesto  Laporčáková Daniela – najmladšie žiačky 

2.miesto  Bujdoš David – najmladší žiak 

3.miesto  Reváková Natália – staršia žiačka 

3.miesto  Sninský Sebastián – starší žiak 

 

- okresnej úrovni   : 

 
Na okresnej úrovni – súťaže poriadane SAŠS 

 

Majstrovstvá okresu ZŠ 

 

1. miesto Sninský Sebastián 300m 

2. miesto Ondrík Juraj 1000m 

2. miesto žiaci 4 x 60m 

1. miesto Adam Halovský Guľa 

2. miesto Malá Ivana 60m 

3. miesto Vasiľová Nikola 60m 

1. miesto Malá Ivana 300m 

2. miesto Vasiľová Nikola 300m 
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3. miesto Gaľová maxima 300m 

2. miesto Paľovčíková Hana 800m 

1. miesto štafeta 4 x 60m žiačky 

1. miesto súťaž družstiev žiaci 

1. miesto súťaž družstiev žiačky 

 

Cezpoľný beh ZŠ 

 

1.miesto  Gaľová Maxima 

3.miesto  Paľovčíková Hana 

5 miesto  Beránková Martina 

  
Majstrovstvá  kraja v atletike ZŠ 
 

2. miesto štafeta 4 x 60m žiačky 

2. miesto štafeta 4 x 60m žiaci 

Cezpoľný beh 

 

4.miesto  Gaľová  Maxima 

5.miesto  družstvo  chlapcov 

6.miesto  družstvo dievčat 

 

MK v atletike SAZ   

Mladší žiaci : 

3. miesto Rosinský Denis 600m 

2. miesto Bujdoš Adam 1500m 

2. miesto Mezei Marco Výška 

2. miesto Varady Tomáš loptička 

1. miesto Juraj Mikita chôdza 

3. miesto štafeta 4 x 60m 

3. miesto Paľovčíková Hana 1500m 

1. miesto Marcinová Michaela loptička 

2. miesto štafeta 4 x 60 m   

 

Najmladší žiaci : 

2. miesto Gaľa Michal 60m 

1. miesto Bujdoš David 600m 

3. miesto Gaľa Michal diaľka 

3. miesto Kuliňák Patrik loptička 

 

Starší žiaci : 

1. miesto Mikita Juraj 3km chôdza 

2. miesto Ondrík Juraj 300m 

3. miesto Balický Jakub 300m 

2. miesto štafeta 4 x 60m žiaci 

2. miesto Beránková Martina Výška 

3. miesto Trašky M2. Marek diaľka  

2. miesto Kočerhová Katarína Oštep 

3. miesto Ivana Malá 300m 
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M SR mladší žiaci hala 

 

5. miesto Mezei Marko 150m 

6. miesto Mezei Marco Výška 

 

MK hala 

3. miesto Beránková Martina 60m prekážok 

3. miesto Beránková Martina Diaľka 

3. miesto Balog Milan Výška 

3. miesto Serenčko Sebastián Guľa 

2. miesto Hana Paľovčíková 600m 

3. miesto Bežovská Diana 60m prekážok 

 

M SR starší žiaci 

8. miesto Beránková Martina Výška 

2. miesto Gaľová Maxima 1500m pr. 

 

Súťaže poriadané klubmi     

 

Krajské súťaže- džudo 

 

1. kolo liga žiakov  

1. miesto Tušár Ladislav 

2. miesto Varady  Tomáš 

2. miesto Gaľa  Michal 

3. miesto Gazda Adam 

3. miesto Matejová  Claudia 

2. kolo liga žiakov  

1. miesto Varady Tomáš 

1. miesto Gaľa Michal 

3. kolo liga žiakov  

2. miesto  Gazda  Adam 

2. miesto Varady Tomáš 

4. kolo liga žiakov 

1. miesto Gaľa  Michal 

2. miesto Varady Tomáš 

3. miesto Gazda Adam 

 

1. miesto Súťaž družstiev za rok 2016  – Varady, Gaľa, Gazda, Matejová, Tušár, Mráz 

 

Vianočný turnaj žiakov ZŠ 

 

2. miesto Varady Tomáš 

2. miesto Gaľa  Michal 

2. miesto Paľo Sebastián 

2. miesto Mráz Tomáš 

2. miesto Gazda Adam 

3. miesto Matejová Claudia 

 

Novoročný turnaj 
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2. miesto Mráz Tomáš 

2. miesto Gazda Adam 

2. miesto Paľo Sebastián 

3. miesto Tušár Ladislav 

3. miesto Selecký Samuel 

3. miesto Matejová Claudia 

 

Majstrovstvá  kraja mladších a starších žiakov 

 

1. miesto Gaľa Michal 

1. miesto Varady Tomáš 

 

- celoštátnej úrovni : 

 
Majstrovstvá SR v atletike ZŠ 

 

4. miesto štafeta 4 x 60m žiaci 

- medzinárodnej úrovni  : 
  Súťaže s medzinárodnou účasťou - džudo 

 

7. miesto Gaľa Michal – Arad Rumunsko 

9. miesto Gaľa Michal – Budapešť 

6. miesto Gaľa Michal – Poľsko Jaslo 

 

Súťaže s medzinárodnou účasťou – džudo 

 

5. miesto Varady Tomáš MT Banská  Bystrica 

4. miesto Tušár Ladislav MT Bardejov 

6. miesto Gaľa Michal MT Bardejov 

6. miesto Varady Tomáš MT Bardejov 

4. miesto Varady Tomáš MT Rimavská Sobota 

4. miesto Gaľa Michal MT Rimavská Sobota 

 

Vedomostné súťaže, predmetové olympiády, v ktorej sa  

umiestnili na: 

  
- mestskej úrovni : 

 
                   Shakespeare´s Day  Van Thanh Nguyen 8.A  1. miesto 

  Shakespeare´s Day  Ján Paslavský  9.B  1. miesto 

  Shakespeare´s Day  Miriam Horváthová 7.B  cena poroty 

  Shakespeare´s Day  Hong Hang Nguyen 7.B  cena poroty 

  Ekobeh   Dávid Bujdoš  5.A  2. miesto 

  Ekobeh   Michal Mrúz  5.A  2. miesto 

  Ekobeh   Veronika Halasová 5.A  2. miesto 

  Ekobeh   Vanesa Vojtovičová 5.A  2. miesto 

  Olymp. ANJ 1.-4. roč.   Zuzana Pavlovová 4.A  4. miesto 
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- okresnej úrovni : 
 
Okresné kolo OAJ   Ján Paslavský  9.B  4. miesto 

Okresné kolo DEJ O    Miloš Vrabeľ  8.A  3. miesto 

Okresné kolo PYTAG. 3,4,5  Lukáš Olexa  4.B  3. miesto 

Okresné kolo PYTAG. 6,7,8  Samuel Čížek  6.A  3. miesto 

Okresné kolo PYTAG. 6,7,8  Kristína Horváthová 6.B  3. miesto 

Okresné kolo PYTAG. 6,7,8  Miriam Horváthová 7.B  1. miesto 

Okresné kolo PYTAG. 6,7,8  Diana Bežovská 7.A  2. miesto 

Okresné kolo MAT. OL. 6,7,8 Daniela Bežovská 7.A     3. miesto  

Okresné kolo MAT. OL. 6,7,8 Miriam Horváthová 7.B             3. miesto 

Okresné kolo PYTAG 3,4,5  Sára Babjaková 3.A  5. miesto 

 
- krajskej úrovni : 
 
Olympiáda v RUJ   Eva Němcová  9.B  2. miesto 

Ruské slovo    Eva Němcová  9.B  1. miesto 

Jazykový kvet-poézia   Eva Němcová  9.B  2. miesto  

Jazykový kvet vlast. Tvorba  Eva Němcová  9.B  1. miesto 

Jazykový kvet ANJ vlast. Tvorba Ján Paslavský  9.B  2. miesto 

Jazykový kvet prednes próza  Tam Anh Nguyen 2.B  1. miesto 

   

- celoštátnej úrovni : 
 

 Ruské slovo Eva Němcová                 9.B                        2. miesto  

         Jazykový kvet 2017                Eva Němcová                  9.B             1. miesto  
 Jazykový kvet 2017  Tam Anh Nguyen      2.B             2. miesto 

 Envirotázniky    Miloš Vrábeľ       8.A             4.-6. miesto  

 
Umiestnenie družstiev na: 

- mestskej úrovni: 
 

Družstvá viacboj všestranosti 

3.miesto žiaci    1. roč 

3.miesto  žiaci    2. roč 

4.miesto  žiačky 1. roč. 

 

5.miesto – celkové umiestnenie všetky ročníky  

 

- okresnej úrovni : 
 
M ZŠ v atletike Michalovce 
1.m. – družstvo žiačok 
1.m. družstvo žiakov 
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- krajskej úrovni: 
 
M ZŠ v atletike Košice 
2.m. družstvo žiačok 
1.m. družstvo žiakov 
 
  

- celoštátnej úrovni: 
 
M SR v atletike ZŠ 
 
7. miesto družstvo žiačok 
 
 

- medzinárodnej úrovni : 
 
2.m. zmiešané družstvo žiakov 5. ročníka  Ekobeh – Halasová, Vojtovičová, Mrúz, Bujdoš 

 
                                           

Aktivity a prezentácia na verejnosti 
 

- škola sa na verejnosti prezentuje cez média:  

- mestská televízia: Mistral    pri rôznych aktivitách,  spoločenských   podujatiach   a súťažiach,  

- regionálne denníky: Michalovčan, Korzár 
- vydávanie školského časopisu Kryštálik, ktorý je našou dlhoročnou tradíciou a vychádza raz   

  štvrťročne, 

- vydávanie   informačných   novín,   cez   ktoré  informujeme  rodičov  o  činnosti školy  a  jej    

  aktivitách 

- kultúrno – spoločenskými vystúpeniami,  (z    príležitosti   Mesiaca   úcty  k starším, vianočné  

   besiedky, Deň matiek, Mestská akadémia základných škôl, Južanské dni,  Kalokagatia, Mestská   

športová olympiáda, rôzne športové a vedomostné súťaže v rámci okresu,  ale i regiónu,  Viacboj 

všestrannosti 1. -3. ročník, IN-LINE ligy v šprinte  žiakov ZŠ, Beh o štít mesta,  Havrana – 

súťaž v speve kultúrne vystúpenie na námestí Michaloviec 

  Rozprávková noc v škole, Deň otvorených dverí  pre žiakov a rodičov budúcich prvákov,    

  Vianočná burza,  HALLOWEEN – sviatok plný zábavy, strašidiel a zaujímavo vyrezaných   

  Tekvíc, pasovanie prvákov, zdravá výživa,  

     Shakespearov deň  - prehliadka dramatických vystúpení v anglickom , nemeckom a      

  ruskom jazyku.  

 

 Haalloween – sviatok strašidiel každoročne žiaci oslavujú netradične.  Žiaci prežili 

v priestoroch školy celý deň plný hier a príjemného strašenia. 

 

– Deň Zeme - do tejto akcie sa zapojili všetci žiaci školy. Súťažné úlohy, ktoré mohli plniť 

jednotlivci boli výborne pripravené. Samostatné akcie, ktoré si pripravili triedy, im mohlo 

priniesť víťazstvo v kategórii kolektívov. Úspešným bol aj kvíz, ktorý bol obsahovo 

zameraný na ochranu prírody a environmentálnu tematiku. 

 

- Deň narcisov – do tejto akcie, ktorú organizuje Liga proti rakovine sa každoročne zapája i 

naša škola. Je úžasné s akým pochopením obyvateľov nášho mesta sa deti stretávali. Žlté 

narcisy zdobili nielen žiakov celej školy, ale aj všetkých zamestnancov.  
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- Malá olympiáda v ANJ- koncom šk. roka sa na ZŠ Moussona každoročne koná mestské 

kolo Olympiády v ANJ pre žiakov 1: - 4. ročníka základných škôl. Našu školu reprezentovali 

žiaci, ktorí sa umiestnili na popredných miestach. 

 

--HAVRANA – škola každoročne organizuje školské kolo a mestské kolo speváckej 

súťaže Havrana. V školskom kole speváckej súťaže HAVRANA sa zúčastnili najlepší 

speváci jednotlivých tried.   

 

-  Mestská športová olympiáda 

Naša škola je organizátorom mestskej športovej olympiády. Za účasti pána primátora a 

všetkých riaditeľov škôl sa na našej škole odštartoval už 33.ročník mestskej športovej 

olympiády. Krátkym kultúrnym programom sa predstavili žiaci našej školy a sľubom 

športovcov i rozhodcov sa začal boj o najlepšie umiestnenia.  Nie každému sa to podarilo, ale 

nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Športové vyžitie a chuť športovať je najväčšou výhrou 

pre každého. 

Významné podujatia odrážajúce záujmové vzdelávanie, ktoré    organizačne pripravila 

a zabezpečila  škola, podujatia, napr. k rôznym výročiam, k významným pamätným 

dňom, podujatia s tradíciou:  

 Pamätný deň holokaustu 

 Výročie deklarácie slovenského národa 

       Deň vzniku slovenskej republiky 

       Výročie memoranda národa slovenského 

       Medzinárodný deň mieru    

       Deň otvorených dverí 

       Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka 

       Pasovanie prvákov 

       Deň detskej knihy 

  Spolupráca s knižnicou ZKGZ 

  Rozprávková noc v škole 

       Týždeň zdravia a výživy 

       Svetový deň mlieka  

       Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

       Európsky týždeň boja proti drogám  

       Deň južanov  

       Deň Zeme  

       Beh proti drogám 

 Súťaž vo vybíjanej 

 Súťaž v bedmintone 

 Jesenný beh zdravia 

 Medziročníkovú súťaž v basketbale 

 Jesenné a jarné cvičenie v prírode 

 Svetový deň pohybu na Vinnom 

 Súťaživé hry v spolupráci s 9. MŠ a 1. ročníkom ZŠ  

  Vystúpenie pre dôchodcov 

  Festival Michalovských škôl 

  Karneval  

  Súťaž v zdobení perníkov 

  Šarkaniáda 
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  Deň vody 

  Deň narcisov 

   Mikuláš 

  Školský časopis 

 Lyžiarsky výcvik 

 Škola v prírode 

 Tvorivé dielne 
 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Zdravá škola – projekt je zameraný na zdravý životný štýl, výživu a zdravie, telesné a duševné 

zdravie žiakov a tvorbu a ochranu životného prostredia. Tento projekt realizujeme hlavne na 1. 

stupni. Jeho cieľom je viesť deti k zdravému životnému štýlu a podporovať zdravú výživu. V rámci 

tohto projektu realizujeme veľa pekných akcií. Najväčší úspech má pravidelne Deň jablka, v rámci 

ktorého deti konzumujú jablká, robia ovocné šaláty, kreslia alebo modelujú jablká a píšu o nich 

básničky, hádanky a pod. 

 

Infovek – Cieľom tohto projektu je sprístupniť žiakom počítačovú techniku, vytvoriť podmienky a 

dať žiakom  možnosť využívať počítače a internet, ale aj postupne meniť zaužívané metódy výučby, 

modernizovať ich a prispôsobovať požiadavkám dnešnej doby. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť 

počítačovú gramotnosť našich žiakov. Naša škola má 3 triedy IKT. Základom vybavenia týchto tried 

je počítačová technika z projektu Infovek, ďalej sme získali počítače z projektu Modernizácia 

vzdelávania na ZŠ, telekomunikácií i z rozpočtu školy. Výučba IKT bola i v tomto roku súčasťou  

vyučovacieho procesu a medzi žiakmi obľúbená. 

 

Schola Pictus – školská televízia, ktorá zachytáva život na škole.  

 

Ukončené projekty: 

Medzinárodný projekt „Cezhraničná spolupráca ENPI“. Projekt „Priateľstvo spája národy“  

realizovala naša škola spolu s partnermi z Ukrajiny a Maďarska. Cieľom projektu bolo zblížiť národy 

troch krajín, predstaviť ich kultúru a kultúrne pamiatky, ukázať ako  deti  týchto krajinách žijú, bavia 

sa a trávia voľný čas, zašportovať si a tým upevniť zdravie a nadviazať priateľstvá. 

   

Vedenie školy pravidelne sleduje výzvy na podávanie projektov zverejňované na stránkach 

ministerstva školstva. V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do projektu s názvom 

„Modernizácia vzdelávania – „Premena tradičnej školy na modernú- 

Modernizácia vyučovania na ZŠ“. 

Cieľom projektu bolo dosiahnuť prestavbu vzdelávania s využitím inovovaných foriem 

a metód výučby pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Do projektu bolo 

zapojených 9 učiteľov, ktorí v jednotlivých predmetoch vypracovali 30 pracovných listov, 30 

metodických listov, 10 interaktívnych cvičení a 10 prezentácií. Škola v rámci tohto projektu získala 

počítače, projektor, interaktívne tabule, notebooky, pomôcky na dejepis, geografiu, interaktívne 

učebnice na ANJ a odbornú literatúru na SJL a chémiu.  

 

Moja prvá škola – projekt je učený učiteľom 1. stupňa základných škôl. Cieľom projektu je  pomôcť 

školám a učiteľom jednoduchým spôsobom zatraktívniť výučbu pre žiakov 1. stupňa a budovať ich 

pozitívny vzťah k učeniu.  

 

Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorého poskytovateľom je MPC 

Bratislava. Cieľom spolupráce je dosiahnuť, aby zamestnanci v praxi efektívne využívali 
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aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne technológie a špecifické interaktívne 

technológie pre pedagógov a vedeli tak výrazne prispieť 

k eliminovaniu výchovných problémov 
 

V školskom roku 2016/2017 neboli školou vypracované žiadne projekty.  

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2016/2017 bola na škole vykonaná kontrola zo strany Štátnej školskej inšpekcie na 

Testovaní 9. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Celkový chod školy závisí aj od materiálneho a finančného zabezpečenia školy.  Snahou 

vedenia školy je  vylepšovať pracovné a sociálne podmienky zamestnancov.    

 

Stav budovy školy 

Škola prevádzkuje jednu  budovu. Začiatkom školského roka 2015/2016 sa na budove  

vymenili staré okná za plastové, taktiež aj vchodové dvere. Boli vymenené podlahové krytiny 

na chodbách školy, vymenil sa nábytok a lavice v triedach na 2. stupni. V budúcnosti je 

potrebné  urobiť zateplenie budovy a následne omietku budovy, opraviť strechu telocvične, 

vymeniť podlahovú gumu na  ďalších chodbách a v niektorých triedach. Škole chýba školská 

dielňa na vyučovanie techniky.  V odborných  učebniach  chémie a fyziky je nutná 

rekonštrukcia. 

 

Stav priestorov slúžiacich výchove a vzdelávaniu: 

Priestory pre výchovu a vzdelávanie sú na dobrej úrovni  a sú schopné prevádzky. 

Nedostatky interiérov sa snažíme postupne podľa finančných prostriedkov odstraňovať.     

     Zrekonštruovali sa všetky triedy na ročníkoch 1 – 4. V budúcnosti je potrebné  urobiť 

postupne výmenu školského nábytku v učebniach pre  9 ročník. Ostatné kmeňové triedy sú 

zariadené novým nábytkom, ktorý zodpovedá psychohygienickým  požiadavkám.    

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:  zrekonštruovanú telocvičňu,  tri učebne 

výpočtovej techniky (24 počítačov), spoločenskú miestnosť s pódiom a kapacitou 80 miest na 

sedenie. Miestnosť využívame na kultúrne vystúpenia, besedy, premietanie filmov a DVD. 

Máme tri  počítačové učebne s  dataprojektormi,  minivežou,  notebookmi  pre  učiteľov, 

ekologickými  tabuľami  a dotykovými  tabuľami. 

Tieto odborné učebne vcelku vytvárajú dobre podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

a umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Súčasná doba však 

vyžaduje inováciu najmä kabinetov, odborných učební, špeciálne cudzích jazykov. 

Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať 

a vymieňať  za modernejšie,  mnohé  z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia 

školy. Plánujeme podľa finančných možností postupne dovybavovať jednotlivé kabinety 

novými učebnými pomôckami. 

 

Stav sociálnych zariadení 

Všetky sociálne zariadenia boli zrekonštruované,  sú schopné prevádzky a spĺňajú 

psychohygienické požiadavky. 
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Stav a vybavenosť školskej kuchyne a jedálne: 

Škola prevádzkuje  školskú jedáleň, v ktorej bola zrekonštruovaná  stena v školskej jedálni a 

školská kuchyňa bola vybavená   novým strojovým  zariadením. Bola uskutočnená výmena 

podlahovej krytiny v školskej jedálni a v kuchyni.   Kuchyňa a jedáleň spĺňajú všetky 

hygienické požiadavky.  

 

     Škola má k dispozícii i átrium, ktorý je v nevyhovujúcom stave.   

 

     Škola má vybudovaný kamerový systém, ktorý chráni vonkajšie i vnútorné priestory 

školy, vďaka ktorému  sa zamedzili krádeže a ničenie školského majetku.       

 
V najbližšom čase škola potrebuje: 

- vymeniť podlahovú krytinu na chodbách,  

- zmodernizovať učebne chémie a fyziky,  

- zmodernizovať školskú knižnicu, 

- zriadiť školskú dielňu, 

- urobiť zateplenie budovy a omietku 

  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

V záväznosti na rozpis finančných prostriedkov z MsÚ – odboru školstva boli škole poskytované 

priebežne dotácie bežných výdavkov. Dotácia na prevádzku školy bola  škole prideľovaná   

priebežne  podľa potreby školy.  

Čerpanie za kalendárny rok 2016: 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:  

- Mzdy a poistné    441.000,00 € 

- Tovary a služby    106.000,00 € 

- Dopravné za rok 2016         830,00 € 

- Vzdelávacie poukazy      8.475,00 € 

- Učebnice prvouky          116,00 € 

- Učebnice AJ        1.485,00 € 

- Sociálne znev.prostredie       1.381,00 € 

- Havárie – výmena okien a dverí    95.277,00 € 

- Rozvoj.projekt-vybav.telocvične      3.800,00 € 

- Lyžiarsky kurz        5.700,00 € 

- Škola v prírode        4.000,00 € 

- Mimoriadne výsledky žiakov         200,00 € 

SPOLU:     668.264,00 € 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením            

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

 

- Príjmy ŠKD za rok 2016:       7.400,00 € 

Príjmy ŠKD boli použité do mzdových prostriedkov, tovarov a služieb ŠKD. 
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3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít: 

- Dotácia:           8.475,00 € 

Dotácia bola použitá na čerpanie do miezd a odvodov. 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít: 

 

- Príjmy za rok 2016:       15.920,00 € 

Príjmy boli použité do mzdových prostriedkov, na úhradu energií, zakúpenie 

všeobecného materiálu, údržbu školy a zariadenia, všeobecné služby.  

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

 

- Mestská športová olympiáda       3.000,00 € 

- Viacboj všestrannosti           550,00 € 

- Beh o štít mesta                       150,00 € 

- Majstrovstvá okresu v atletike              230,00 € 

- Pytagoriáda            200,00 € 

- O pohár primátora            116,00 € 

SPOLU:          4.246,00 €  

 

Plnenie stanoveného cieľa 

V súlade s koncepciou rozvoja školy na roky 2015/2019 výchova a vzdelávanie boli 

v školskom roku 2016/2017 zamerané na rozvíjanie hlavného poslania školy. Naším 

hlavným cieľom bolo vychovávať mladú generáciu v duchu humanizmu a vzdelávania 

v oblasti ľudských práv. Pozornosť sme sústredili na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, na 

etické princípy vo výchove tak, aby výchova a vzdelávanie odrážali  konkrétne situácie 

spoločenského života. Hlavné úlohy, ktoré sme si stanovili v školskom roku 2016/2017 

v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu boli zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov v oblasti komunikačných zručností a čítania s porozumením, oblasti matematiky, 

cudzieho jazyka a športu.  

Na školský rok 2016/2017 boli stanovené 4 základné ciele: 

1. Zmysluplné využitie voľného času žiakov, 

2. Udržať a zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť s ohľadom na 

    Testovanie 5 a Testovanie 9, 

3. Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a technický stav budov školy, 

4. Zlepšovať MTZ školy a vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou. 

 

Stanovené ciele sme splnili podľa očakávania, až na cieľ č. 2, čo sa prejavilo na 

výsledkoch školy na T-9, s ktorými nemôžeme byť spokojní a v budúcnosti musíme prijať 

účinné opatrenia na zlepšenie celkového prístupu žiakov 9. ročníka k testovaniu aj 

zlepšením spolupráce s rodičmi. 

 

 



21 

 

Vízia školy 
 

Vychovať zdravé, vzdelané deti s pevnými morálnymi zásadami a komplexnými 

vedomosťami, pripravené úspešne sa zapojiť do života. 

Cieľ: 

 poskytovať kvalitné vzdelanie všetkým žiakom školy 

 poskytovať komplexnú starostlivosť v rámci vyučovacieho procesu 

 podporovať a rozvíjať talent detí 

 zapájať žiakov do súťaží a olympiád a kvalitne ich na ne pripravovať 

 zabezpečiť poradenstvo k voľbe povolania 

 neustále zvyšovať úroveň vyučovania cudzích jazykov a IKT 

 umožniť deťom zmysluplne využívať voľný čas v čase mimo vyučovania 

 vyhodnotenie cieľa koncepčného rozvoja školy a školského zariadenia za šk.r 

2016/2017 
 

Vyhodnotenie: 

 Škola poskytuje  vzdelanie  žiakom školy vo veku 6 -15 rokov. 

 Priebežne a podľa potreby sme poskytovali možnosť žiakom rozvíjať svoj talent  

zapájaním sa do rôznych typov súťaží a olympiád. 

 V rámci bohatej krúžkovej činnosti sme umožnili žiakom zmysluplne prežívať svoj 

voľný čas. 

 Priebežne a podľa potreby sme poskytovali poradenstvo pre rodičov a deti. 

 V závažnejších prípadoch sme umožnili deťom návštevu PPP. 

 V škole sme povinne vyučovali anglický, ruský a nemecký jazyk.  

 Výučbu IKT sme zaradili do vyučovacieho procesu a tiež sme ju vyučovali formou 

krúžkov. 
 

Podiel zamestnancov školy na plnení koncepčného rozvoja a jeho vplyv na ďalší rozvoj 

školy, školského zariadenia 

 

Všetci zamestnanci školy (pedagogickí i nepedagogickí) sa svojou statočnou prácou  

podieľajú na plnení stanovených cieľov. Spoločným úsilím, každý na svojom poste,  

sa snažia, aby mala naša inštitúcia dobrú úroveň a vytvárajú priaznivý imidž školy v  

očiach verejnosti. Podľa možností sa usilujú zlepšiť i finančnú situáciu školy aj 

hľadaním sponzorov.  

 

Na plnenie stanoveného cieľa pedagogická rada prijala tieto závery a východiská: 

                       

Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, boli 

splnené.  

V oblasti vzdelávania: 

- Naďalej skvalitňovať vyučovanie cudzích jazykov – v súlade so školskou reformou  

sme rozšírili vyučovanie  CUJ, vyučovanie prebieha metódou CLIL od 1. ročníka, 

- posilňovanie regionálnych prvkov, najmä pravidelnou účasťou na akciách 

organizovaných školou so zámerom pestovania hrdosti na svoj kraj (región). 

- Dôsledné využitie vzdelávacích poukazov na záujmovú činnosť žiakov – splnené. 

V oblasti športu: 

- rozšírenie záujmových útvarov – splnené 

V oblasti výchovnej: 

- prevencia a ochrana detí pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov  
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(prevencia porúch správania, záškoláctva, prevencia závislostí, prevencia fyzického 

a psychického týrania, šikanovania a agresívneho správania, - priebežne plnené. 

V oblasti materiálnej: 

- úprava školských priestorov – priebežne plnené 

- ŠJ  – doplnenie vybavenia kuchyne – neustále  obnovenie technologického zariadenia, 

generálna oprava zariadení v školskej kuchyni – splnená. 

 

 

Závery a východiská pre budúci školský rok 

 

- vo zvýšenej miere prezentovať školu na verejností prostredníctvom médií,  

            regionálnych novín, www. stránky, kultúrnymi podujatiami, súťažami, 

 

- väčší dôraz klásť ma prípravu žiakov vo vedomostných súťažiach, talentovaných 

žiakov  zapájať do olympiád,  

      -     priebežne pripravovať  žiakov  na Testovanie 5 a Testovanie 9, 

 

- zapájať sa do projektov s cieľom získania finančných prostriedkov na 

materiálne zabezpečenia a modernizáciu, 

- vo výchovno-vzdelávacom procese využívať počítače,  didaktickú techniku 

a učivo CD nosičov jednotlivých predmetov, 

 

- zobrať na vedomie všetky návrhy a pripomienky vedúcich MZ a PK.  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje veľmi dobré výsledky: športové triedy zamerané na atletiku, 

matematika,   slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk,   

Oblasti, v ktorých sú nedostatky:  je potrebné viac motivovať žiakov pre vedomostné súťaže 

a skvalitniť ich prípravu, najmä z predmetov chémia a biológia.. 

Návrh opatrení:  

1. žiakov pripravovať na olympiády a iné vedomostné súťaže pravidelne a systematicky, 

2. do týchto súťaží zapojiť  väčší počet žiakov, 

3. k nadaným žiakom pristupovať  individuálne a cez progresívne metódy rozvíjať ich talent.  

 

Návrh opatrení: 

- viac motivovať žiakov k reprezentácii školy najmä vo vedomostných súťažiach 

- zlepšiť metódy a formy práce 

- pozornosť venovať prevencii predchádzania patologických javov v správaní žiakov 

- vštepovať žiakom zásady slušného správania a morálky 

- vštepovať žiakom zásady zodpovednosti  za prácu  

Silné stránky                                                            Slabé stránky 

   zameranie školy na cudzie jazyky   -  nutná rekonštrukcia  
           metódou CLIL        budovy 
 skúsení pedagogickí pracovníci   -  poloha školy (susediace 
 vysoká odbornosť vo vyučovaní      školy) 

                        cudzích jazykov  
 výborné výsledky vo vedomostných         -  slabé finančné  ohodnotenie                                         
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                         a športových súťažiach                                 pedagogických i nepedagogických 
 zapájanie sa do projektov                              zamestnancov 
 dobrá spolupráca so zriaďovateľom  -  nedostatok finančných prostriedkov   

zvýšená pozornosť športovaniu detí            na   rekonštrukciu a modernizáciu   
 popredné (medzinárodné i                             školy 

             celoslovenské) výsledky                             -  zastarané učebné pomôcky 
 dobrá spolupráca s rodičovskou a 

             školskou radou 
 rozvíjanie talentov v oblasti športu,  

v hudobnej, literárnej, výtvarnej  
výchovy, cudzích jazykov 

 pozitívna atmosféra školy 
 bohatá ponuka krúžkovej činnosti 
 motivácia učiť sa cudzie jazyky  

 
Príležitosti       Riziká 

 optimálne podmienky pre vzdelávanie        -  negatívne javy 
 medzinárodné a naše projekty         vychádzajúce z celkovej  
 podpora žiackych talentov                               spoločenskej situácie 
 prezentácia školy na verejnosti                   
 rozvoj športovej činnosti                                                             

                                                                         - zodpovednosť za  výchovu   
                                                                           žiakov sa prenáša len na školu 

                      -  únik mladých, perspektívnych    
                                                                        učiteľov  na lepšie  platené                                    
                                                                        pozície 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 

Bystré hlavy 

Geografický krúžok 

Hravá matematika 

Hudobno-spevácky 

Konverzujeme po ANJ 

Krúžok matematických súťaží 

Maľované slniečko 

Monitor Matematika 

Monitor SJL 

Nebojme sa testovania SJL 

Novinársko-literárny krúžok 

Svet Internetom 

Športový krúžok 

Tanečný krúžok 

Turistický krúžok 

Zábavná fyzika 
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Spolupráca s rodičmi a organizáciami, poskytovanie služieb žiakom a 

rodičom: 
 Škola sa reprezentuje navonok pre rodičov i organizácie prostredníctvom  webovej stránky: 

www.zskommi.edupage.org. 

 Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so zriaďovateľom,  veľmi  dobrá je spolupráca s 

CPPPaP a so školskou špeciálnou pedagogičkou, ktorá je nápomocná pri riešení problémov 

všetkých žiakoch, ktorí pomoc potrebujú. V spolupráci s CPPPaP v deviatom  ročníku bolo 

zrealizované stretnutie psychológov a žiakov na zistenie klímy a vzťahov v triede, realizovalo 

sa aj testovanie profesionálnej orientácie u žiakov 9. ročníka.  

Realizovali sa stretnutia psychológa vo štvrtom ročníku z dôvodu problémov v správaní 

žiakov.  

 Spolupráca s Radou školy je na dobrej úrovni, členovia RŠ sa pravidelne stretávali na 

zasadnutiach, na ktoré boli prizývaní členovia vedenia školy. RŠ sa vyjadroval k materiálom 

školy, prevádzke školy a k jej činnosti.  Podľa záujmu rodičov škola organizuje pre žiakov 

školy v prírode, lyžiarske výcvikové kurzy, plavecký výcvik ako aj návštevy filmových, 

divadelných a koncertných predstavení.  

 
Klady a zápory riadiacej činnosti :  
 

Klady:  zabezpečenie optimálnych podmienok pre plynulý chod edukačného vzdelávacieho 

procesu,  participatívne riadenie školy, tímová práca akceptujúca skúsenosti, aktivitu a 

spoluprácu zamestnancov,  sledovanie plnenia učebných osnov, TVVP, plnenie povinností  

učiteľov, triednych učiteľov, vychovávateliek,  zlepšovanie pracovného prostredia pre 

pedagógov a pre žiakov, aplikácia modelu sebahodnotenia školy,  zlepšovanie klímy školy,  

kreativita,  sebarealizácia.  

 

Zápory: 

nedostatok finančných prostriedkov na inovovanie kabinetov a odborných učební učebnými  

pomôckami 

Záver 

( celkové hodnotenie, prijaté opatrenia, plány na zlepšenie, východiská do budúcna )  

 

Celkové hodnotenie školy:  

 

 je otvorená pre našich žiakov i rodičov, skvalitňovaním výučby všetkých predmetov a 

interaktívnym vybavením odborných učební ponúka vzdelávanie žiakov na veľmi 

dobrej úrovni,  

 

 vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v súlade s 

potrebami školy,  

 

 odbornosť  a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov vedie k využívaniu a 

      zavádzaniu moderných inovačných vyučovacích metód a foriem práce, na vysokej    

      odbornej úrovni je práca výchovného poradcu, dosahuje 100 % úspešnosť 

            pri prijímaní žiakov na gymnázia a stredné školy,  ponúka pestrú paletu záujmovej   

            činnosti pre žiakov podľa ich záujmu a záujmu   rodičov  

 

Východiská do budúcna: 

 

1) Viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k získavaniu vedomostí,  zvyšovať kvalitu 

edukačného procesu a pripravovať tak žiakov na konkurenčné prostredie,  
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2) Spestrovať a rozširovať mimo vyučovaciu činnosť podľa záujmov žiakov- hlavne v 

oblasti športu,  

3) v záujme skvalitňovania vzdelávania doplňovať kabinety odbornými pomôckami 

podľa požiadaviek MZ a PK,  

4) umožniť ďalšie kontinuálne vzdelávanie učiteľov podľa záujmu a potrieb školy,  

5) získavať a  stabilizovať plne kvalifikovaných učiteľov, najmä v cudzom jazyku a 

prírodovedných predmetoch, 

6) zvyšovať participáciu MZ a PK na riadení školy, podporovať náročnosť v práci,  

7) spolupracovať aj naďalej s rodičmi, rešpektovať požiadavky a záujmy rodičov, ktoré 

vedú k zlepšeniu edukačného procesu,  

8) pre uspokojenie záujmu žiakov o oblasť IKT  zvyšovať výkonnosť počítačov 

a zavádzať interaktívne systémy do vyučovania, 
9) v spolupráci s rodičmi inovovať interiér školy, najmä triedy,  

10)  tvorbou projektov získavať finančné prostriedky na zakúpenie modernejšej techniky      

do všetkých tried a učební,  

11)  zvyšovať záujem žiakov o čitateľskú gramotnosť.  
 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovala:  

 

Meno: zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Kvetoslava Geľatková 

           ekonómka školy: Helena Hirková 

  

Správa je vypracovaná v zmysle:  

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,       

     jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006  

3. Koncepcie školy na roky 2012 - 2017  

4. Plánu práce ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce a  školský rok 2016/2017  

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových   

    komisií  

6. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ, J. A. Komenského 1, Michalovce  

7. Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

Záver: 

 

Vypracovala: Mgr. Kvetoslava Geľatková 
v Michalovciach: 1. 9. 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. 9. 2017 

Správa prerokovaná v rade školy dňa 19. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jana Kučeravcová                                                                       Severín Činčár                                                             

predseda rady školy                                                                                  riad. školy 
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