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Meno a priezvisko Poznámky
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o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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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 2012/2013

V  šk.roku  2012/2013  navštevovalo  ZŠ  Zempl.  Teplicu   213  žiakov  v trinástich 
triedach. Z uvedeného počtu všetkých žiakov ZŠ bolo 124 rómskeho pôvodu. Prospelo 132 
žiakov, z toho 43 Rómov. Neprospelo 51 žiakov, z toho 50 Rómov. Neklasifikovaných bolo 
30 žiakov. Zníženým stupňom zo správania boli klasifikovaní 11 žiaci, z toho 9 Rómovia . 
Na  návrh  triednych  učiteľov  bolo  šk.  roku   2012/2013  udelených  80  pochvál  žiakom, 
riaditeľom  bolo  udelených 85 pochvál.  Pochvaly  boli  udelené  predovšetkým za výborný 
prospech a správanie sa a za vzornú dochádzku. Z dôvodu porušovania školského poriadku 
predložili triedni učitelia návrhy na uloženie výchovných opatrení .  Bolo udelených aj 67 
triednych pokarhaní a 67 riaditeľských pokarhaní. Najčastejšie porušenia sa týkali:  neplnenie 
si povinnej školskej dochádzky ( záškoláctvo ), drobné, menej závažné, ale časté porušovanie 
školského poriadku.

S výborným prospechom 1,0 prospelo 32 žiakov, z toho na 1.stupni 28 žiakov a na 2. 
stupni 4   žiaci.

Prospech a správanie žiakov v 2. – 9. roč. ŠT v  šk.roku 2012/2013

V  2012  /  2013  navštevovalo  špeciálne  triedy  85  žiakov,  ktorí  boli  zaradení  do 
deviatich tried. Všetci žiaci v týchto triedach  sú rómskeho pôvodu.
Z uvedeného počtu prospelo 75  žiakov ŠT. Neklasifikovaní boli 10 žiaci. Zníženým stupňom 
zo správania boli klasifikovaní 10 žiaci.



Výkaz o     prospechu žiakov ZŠ a     ŠT  

Z celkového počtu žiakov školy 298  prospelo:   207  žiakov
 neprospelo: 51  žiakov
 boli neklasifikovaní:  40 žiaci
 znížený stupeň zo správania:  22   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. 

Dochádzka žiakov  ZŠ v šk.roku 2012/2013

V šk.roku 2012 / 2013 vymeškali žiaci  ZŠ spolu 31 122 hodín, z toho Rómovia  24 
441 hodín.  Z počtu 6 625 neospravedlnených hodín pripadá  6 581 na  rómskych žiakov. 
Vysoký  počet  neospravedlnených  hodín  vznikol  z dôvodu  záškoláctva  rómskych   žiakov, 
ktorí pochádzajú zo  sociálne slabých rodín. 

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

  

Dochádzka žiakov  ŠT v šk.roku 2012/2013
   

Žiaci  deviatich  špeciálnych  tried  vymeškali  spolu  20  451   hodín,  z toho  6  249 
neospravedlnených.  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 a so sociálnym odborom 
Okresného úradu v Sečovciach a v Trebišove.

Dochádzka žiakov v     šk. roku 2012 / 2013 na ZŠ a ŠT  

Žiaci  spolu vymeškali  51 573  hodín,  z toho Rómovia 44 892 hodín.  Z počtu 12 874 
neospravedlnených hodín vymeškali Rómovia 12 830 hodín. Dôvody, pre ktoré narástol 
počet  vymeškaných  hodín  sú  predovšetkým  v tom,  že   zákonní  zástupcovia  žiakov 
ospravedlňujú svoje deti aj bez návštevy lekára, často bezdôvodne, žiaci prichádzajú na 
vyučovanie neskoro, nie je jednotný prístup rodičov a školy k výchove detí.



Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov  v  šk.roku 2012/2013
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0.A 11/5 11/5 9/9 0/0 2/2 0/0 2637/ 2637 932/932

1.A 21/10 10/5 15/4 1/1 5/5 0/0 1364/820 13/13

1.B 22/14 22/14 3/3 13/13 6/6 2/2 4490/4490 1719/1719

1.C 21/11 21/11 9/9 7/7 5/5 0/0 4306/4306 1255/1255

2. A 16/9 4/1 14/0 0/0 2/2 0/0 905/235 0/0

2.B 12/7 12/7 0/0 12/12 0/0 0/0 2389/2389 116/116

3. A 18/9 8/4 11/3 1/1 4/4 0/0 1459/807 54/54

4. A 12/7 6/3 10/4 0/0 2/2 0/0 1486/797 30/30

5. A 18/9 11/4 14/7 4/4 0/0 3/3 2992/2608 617/617

6. A 23/16 9/6 14/1 7/7 2/1 3/3 4127/3084 1534/1530

7. A 16/12 5/5 11/0 4/4 1/1 1/1 2494/1323 264/261

8. A 12/3 3/2 9/1 2/1 1/1 1/0 1600/800 82/47

9. A 11/5 2/0 11/2 0/0 0/0 1/0 873/145 9/7

SPOLU
ZŠ

213/
117

124/
67

130/43 51/50 30/29 11/9
31 122/
24 441

6 625/
6 581

2.AŠ 8/3 8/3 8/8 0/0 0/0 1/1 2160/2160 811/811

3.AŠ 11/1 11/1 8/8 0/0 3/3 1/1 2335/2335 869/869

4.AŠ 10/5 10/5 8/8 0/0 2/2 1/1 2450/2450 805/805

5.AŠ 11/3 11/3 10/10 0/0 1/1 0/0 2296/2296 329/329

5.BŠ 10/6 10/6 7/7 0/0 3/3 1/1 2111/2111 412/412

6.AŠ 10/5 10/5 10/10 0/0 0/0 2/2 1695/1695 590/590

7.AŠ 10/6 10/6 1//10 0/0 0/0 0/0 1719/1719 186/186

8.AŠ 9/5 9/5 9/9 0/0 0/0 3/3 3717/3717 1576/1576

9.AŠ 6/4 6/4 5/5 0/0 1/1 1/1 1968/1978 671/671

SPOLU 
ŠŠ

85/38 85/38 66/66 0/0 10/10 10/10
20 451/
20 451

6 249/
6 249



Žiaci 
ZŠ a ŠŠ

298/
155

209/
105

196/
109

51/50 40/39 21/19
51 573/
44 892

12 874/
12 830

Zoznam žiakov končiacich základnú školu v     školskom roku 2012/2013  

Trieda Počet Meno a priezvisko Dátum nar. Rok šk. doch.
9. A 11 všetci 9. rok
9.AŠ     6 3-9. r.,3-10.r

8.AŠ 3 Baňo Jaroslav 3.6.1997 10. rok
Buka Jozef 12.2.1997 10. rok
Šuliová Eva 13.4.1997 10. rok

8.A 1 Balogová Štefánia 10.12.1996 10. rok

7.A 1 Buková Milada 14.11.1996 10. rok

7.AŠ 1 Šenki Tomáš 10.12.1996 10. rok

6.AŠ 1 Buka Dominik 6.5.1997 10. rok

5.BŠ 1 Rácová Františka 19.11.1996 10. rok
              

5.AŠ 1 Buka Dušan 30.10.1996             10.rok

5.A 1 Zajac Juraj 12.12.1996            10. rok

4.A 1 Buková Lenka 12.11.1996            10. rok

2.AŠ 1 Žigová Margaréta 3.10.1996            10. rok

9. A  - 11 žiakov
9.AŠ  -  6 žiakov
8.AŠ  -  3 žiak
8.A    -  1 žiak
7.A    -  1 žiak
7.AŠ  -  1 žiak
6.AŠ  -  1 žiak
5.BŠ  -  1 žiak
5.AŠ  -  1 žiak
5.A    -  1 žiak
4.A    -  1 žiak
2.AŠ  -  1 žiak

SPOLU: 29 žiakov        



Organizácia vyučovania

V školskom roku 2012/2013 navštevovalo ZŠ Zemplínska Teplica spolu 298 žiakov – 213 
žiakov v bežných triedach ZŠ a 85 žiakov v špeciálnych triedach ZŠ. Z uvedeného počtu 213 
žiakov základnej školy bolo 124  žiakov rómskeho pôvodu. Na I. stupni ZŠ sa žiaci vyučovali 
v 8. triedach, na II. stupni ZŠ  v 5. triedach. Žiaci špeciálnych tried v celkovom počte  85 boli 
rómskeho pôvodu. 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 základného variantu, na II. stupni podľa  II.variantu. V 1.-4. ročníku a 5.-9. 
ročníku  prebiehalo  vyučovanie  podľa  nového  vzdelávacieho  školského  programu.  0 –  tý 
ročník v tomto školskom roku navštevovalo 11 žiakov . Všetci žiaci boli rómskeho pôvodu. 
Od  1.  ročníka  ZŠ   sa  vyučoval   anglický  jazyk,  od  3.  ročníka  povinne.  Náboženstvo  – 
rímskokatolícke,  gréckokatolícke,  reformované  vo variácii  s etickou výchovou.  V šk.roku 
pôsobilo  na ZŠ 29  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. Lukáčová Lívia, dopravnej výchovy – Mgr. 
Slavomír Kleban, zdravotníckej výchovy – Mgr. Miroslava Stropkaiová. 

Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Všetci  učitelia  mali  vypracované  vlastné  tematické  výchovno  -  vzdelávacie   plány 
jednotlivých predmetov podľa platných učebných osnov, POP na šk. rok 2012/2013 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  a zdravotnej 
výchovy. Učivo sa do triednych kníh zapisovalo v súlade s témami v TVVP. Triedni učitelia 
zapracovali  úlohy  PPŠ aj  do plánov práce triednych učiteľov,  plánov práce nepovinných 
predmetov,  krúžkov,  plánov  práce  komisií  PK  a MZ,  plánu  práce  výchovného  poradcu 
a plánu práce školského klubu.
Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci septembri po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií.

Činnosť PK a     MZ  

Vzdelávanie v odborno-metodickej oblasti sa uskutočňovalo aj na zasadnutiach MZ a PK, kde 
mali  učitelia  väčší  priestor  a  čas  na  rozdiskutovanie  aktuálnych  problémov  a  zároveň 
vzhľadom na menší  počet  členov MZ a PK aj  väčšiu príležitosť  na vyjadrenie  vlastného 
názoru. Zasadnutia MZ a PK predstavovali aj najdostupnejší a najlacnejší zdroj informácií, 
najrýchlejšiu odborno-metodickú pomoc a priestor na výmenu pedagogických skúseností.



       Vedúci metodických orgánov predložili hodnotenie činnosti za školský rok 2012/2013. 
Vedúci komisií  MZ a PK pracovali podľa plánov, ktoré boli vypracované podľa PPŠ a POP 
na  šk.  rok  2012/2013.  Ich  činnosť  jednoznačne  napomáhala  k  skvalitňovaniu  výchovno-
vzdelávacieho pôsobenia školy. 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.  Do  plánov  predmetov  matematika  a  informatika  sme  vhodne  včlenili 
prierezové  témy.  Zrealizovali  sme  vstupné  testy  z matematiky.  Na  novembrovom  stretnutí  sme 
vyhodnotili  štvrťročnú  klasifikáciu,  skoordinovali  zapojenie  žiakov  do  matematických 
a informatických súťaží.  Členovia komisie preštudovali pracovný poriadok a prevádzkové poriadky 
učební využívaných na našej škole. Tretie stretnutie bolo zamerané na vyhodnotenie prvého polroka,  
vyhodnotenie  klasifikácie  a výsledky  polročných  testov.  Boli  navrhnuté  opatrenia  pre  lepšie 
prospievanie slabších žiakov v druhom polroku. Pozornosť bola venovaná aj príprave deviatakov na 
Testovanie9. Aprílové stretnutie bolo vyhodnotením trištvrťročnej práce komisie, výsledkov žiakov 
v matematických  súťažiach  a vyhodnotením Testovania9.  Na  poslednom stretnutí  sme  vyhodnotili 
školský rok, výstupné testy, klasifikáciu žiakov a prijali opatrenia pre budúci školský rok. 

Vyhodnotenie plánu predmetovej komisie v     oblasti človek a     príroda a     človek a     spoločnosť   
za šk. rok 2012/2013

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.

Hlavné ciele činnosti PK sa plnili priebežne počas šk. 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 12 žiaci, z toho 7 úspešne a 6 žiaci sa zúčastnili  Okresného 
kola geografickej olympiády v Trebišove dňa 7. 2. 2013, z toho iba 1 žiačka bola úspešnou 
riešiteľkou.  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 škodlivosti fajčenia. Vrámci  predmetu BIO-ENVIRO sme rozvíjali  u žiakov kladný vzťah 
k živej  a neživej  prírody  (tvorba  malých  projektov  a referátov),  beseda  s členmi  správy 
CHKO Latorica, na hodinách BIO a CHE 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.

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 Zeme. 
Z harmonogramu  aktivít  sme  navštívili  ZOO  Košice.  Neuskutočnila  sa  návšteva 
vlastivedného múzea, technického múzea, planetária a meteorologickej stanice z finančných 
dôvodov.

Zhodnotenie práce komisie MZ 1. – 4. roč. za šk. rok 2012/2013

Zasadnutia boli realizované podľa obsahu Plánu práce MZ v stanovených termínoch a podľa 
pokynov vedenie ZŠ z opatrení z porád

- Z každého zasadnutia bola vyhotovená zápisnica odovzdaná vedeniu ZŠ

- Do obsahu zasadnutia boli zaradené aj aktuálne úlohy podľa pokynov vedenia ZŠ

- Učitelia, členovia MZ sa aktívne pripravovali na zasadnutia 

- Zasadnutia MZ boli tvorivé, invenčné, členovia spolupracovali pri príprave školskej 
dokumentácie, preštudovali ped.materiály podľa uznesení MZ, spoločne pripravovali

- mimoškolské aktivity a podujatia pre žiakov 1.stupňa ZŠ, taktiež v spolupráci s vedúcou 
školského klubu

- na zasadnutí MZ boli prebrané aj ped.aktuality, tvorivé nápady z praxe učiteľov, praktické 
využitie interaktívnej tabule

- členovia MZ vo vzájomnej spolupráci pripravovali školské akadémie k sviatkom

- boli schválené TVVP a ich úpravy

- bola poskytovaná metod.pomoc začínajúcej učiteľke

- bola preštudovaná dokumentácia školy ako Plán práce školy, Pracovný poriadok ai.

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried za šk. rok 2012/2013        

     Plán práce MZ v školskom roku 2012/2013 zahŕňal šesť zasadnutí v mesiacoch august, november, 
december 2012 a január, apríl a jún 2013. 
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 2012/2013. 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 4. a 8. ročník špeciálnych tried a s príslušnými 
prierezovými  témami,  ktoré  budú  zapracované  do  tematických  výchovno-vzdelávacích 
plánov. Z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2012/2013 boli zdôraznené 
termíny  prázdnin,  v rámci  výchovy  a  vzdelávania  bolo  doporučené  uplatňovať  výchovu 
k ľudským právam, multikúltúrnu výchovu, globálne rozvojové vzdelávanie, zdravý životný 
štýl, 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 8.  ročník podľa ŠkVP a časovo-tematických plánov pre 9.  ročník podľa 
učebných  osnov  pre  špeciálne  základné  školy  pre  žiakov  s mentálnym  postihnutím 
schválených MŠ dňa 22. mája 2006. V poslednom bode programu vedúca MZ oboznámila 
vyučujúcich s orientačným harmonogramom mimotriednych aktivít  a úloh pre vyučujúcich, 
ktoré  boli  v tomto  školskom  roku  naplánované.  V závere  zasadnutia  boli  pripomenuté 
niektoré aktuálne témy týkajúce sa priebehu edukačného procesu a prijaté uznesenia.
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 štvrtom  bode  programu  odprezentovala  Mgr.  Farkašová  referát  na  tému  Využitie  IKT 
v predmete  Vlastiveda  v  špeciálnych  základných  školách.  V rôznom  boli  pripomenuté 
aktuálne úlohy z poslednej pracovnej porady a v závere prijaté uznesenia.
Decembrové  zasadnutie  sa  týkalo  prerokovania  pokynov  na  dodržiavanie  BOZP, 
prevádzkových  poriadkov  a  vnútorných  smerníc  školy.  Na tomto  zasadnutí  neboli  prijaté 
uznesenia.
V úvode  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.
Úvodom  zasadnutia  v mesiaci  apríl  prebehla  kontrola  plnenia  uznesení.  Hlavnou  témou 
zasadnutia bola tvorba podkladov na vypracovanie ŠkVP pre 9. ročník  na základe štátneho 
vzdelávacieho  programu  ISCED-1  pre  žiakov  s ľahkým stupňom mentálneho  postihnutia. 
Vypracovanie  návrhu   ŠkVP  prebehlo  v nasledovnej  koordinácii:  Mgr.  Štefanišinová  – 
Chémia,  Biológia,   Mgr.  Michalčová   -  Matematika,  Výtvarná  výchova  a Občianska 
náuka,Mgr. Farkašová – Slovenský jazyk, Hudobná výchova a Telesná výchova, Mgr. Kleban 
– Pracovné vyučovanie a Svet práce,  Ing. Kmec – Fyzika a Informatická výchova a Mgr. 
Vasilišin – Geografia a Dejepis.
V ďalšom bode bol  prehodnotený prospech,  správanie  a dochádzka žiakov za  3.  štvrťrok. 
Vyučujúci sa vyjadrili k neprospievajúcim, neklasifikovaným žiakom a žiakom so zníženou 
známkou zo správania.
Zvýšená pozornosť na tomto zasadnutí sa venovala riešeniu porušovania školského poriadku a 
prísnejšiemu monitorovaniu  správania  sa  žiakov,  nakoľko sa u žiakov  najmä  na  2.  stupni 
špeciálnych tried často vyskytujú negatívne javy v správaní ako je ničenie školského majetku, 
vulgárne vyjadrovanie sa, agresia, nerešpektovanie pokynov vyučujúcich, úteky z vyučovania. 
Triedni  učitelia  si  po  dohode  s výchovnou  poradkyňou  stanovili  postupnosť  udeľovania 
výchovných  opatrení  podľa  závažnosti  priestupku  resp.  v  prípade  prekročenia  účinnosti 
stanovených  výchovných  opatrení  môže  byť  privolaná  polícia  resp.  zdravotnícka  pomoc. 
V rôznom sa pripomenulo plnenie úloh z poslednej pracovnej porady, priebežná klasifikácia 
žiakov a príprava výstupných testov. V závere boli prijaté uznesenia.  



Na  poslednom  júnovom  zasadnutí  sa  zhodnotilo  plnenie  prijatých  uznesení,  činnosť 
metodického združenia v školskom roku 2012/2013 a prediskutovali sa návrhy na činnosť MZ 
v budúcom školskom roku. V jednotlivých zasadnutiach sa bude venovať zvýšená pozornosť 
zodpovednejšej organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, príprave mimotriednych aktivít, 
ktoré nebudú vopred stanovené,  ale  navrhnú a zrealizujú  ich  priebežne triedni  učitelia  so 
žiakmi špeciálnych tried, taktiež zapájaniu sa žiakov do vhodných súťaží a mimoškolských 
činností, estetizácii priestorov špeciálnych tried a školy ako aj  plneniu úloh vyplývajúcich 
z POP na školský rok 2013/2014. Dôležitým bodom bolo aj vypracovanie ŠkVP pre 9. ročník, 
ktoré prebehlo v koordinácii jednotlivých vyučujúcich na 2. stupni.
Na  jednotlivých  zasadnutiach  sa  konzultovali  a  riešili  aktuálne  problémy  a  učitelia 
špeciálnych  tried  boli  priebežne  oboznamovaní  s novými  pedagogickými  dokumentami 
a pedagogickou tlačou.

Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov v     školskom roku 2012/2013  

Na prvom zasadnutí PK venovali učitelia zvýšenú pozornosť učebným plánom výchovných 
predmetov  v jednotlivých  ročníkoch.  Zvláštnu  pozornosť  venovali  novému  Štátnemu 
a Školskému vzdelávaciemu programu.  Bol  vypracovaný  nový plán  k predmetu   výchova 
umením, etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, Remeselné práce a Loptové 
hry  v 9. ročníku. Do učebných plánov v každom predmete učitelia zakomponovali prierezové 
témy  enviromentálnu  výchovu,  protidrogovú  výchovu,  dopravnú  výchovu,  mediálnu  a 
multikultúrnu  výchovu,  osobnostný  a sociálny  rozvoj,  tvorba  projektu  a prezentačné 
zručnosti. 
V rámci pedagogicko-organizačných pokynov boli do  učebných plánov zapracované aktivity 
k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, 
Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu 
týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aktivity  zamerané na prevenciu a elimináciu 
rizikového  správania,  delikvencie  a kriminality,  záškoláctva,  bezpečného  používania 
internetu,  témy  súvisiace  s multikultúrnou  výchovou,  výchovou  v duchu  humanizmu 
a predchádzaniu  všetkým  formám  diskriminácie,  xenofóbie,  antisemitizmu,  intolerancie 
a rasizmu a pod.
Všetci vyučujúci výchovných predmetov boli oboznámení s klasifikačným poriadkom školy 
podľa  Metodických  pokynov  na  hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov.  Výchovné  predmety 
(výtvarná  výchova,  hudobná  výchova,  technická  výchova,  pracovné  vyučovanie,  telesná 
výchova,  výtvarná  výchova,  výchova  umením,  etická  výchova,  náboženská  výchova)   sa 
klasifikujú (stupňom od 1 do 5). 
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka a Svetového dňa výživy triedni učitelia viedli svojich 
žiakov na triednických hodinách k zvýšenej konzumácii mliečnych výrobkov ako i ovocia a 
zeleniny a tým podporili zdravý životný štýl u žiakov.
Na prevenciu civilizačných ochorení na podporu telesného a duševného zdravia pri príležitosti 
Týždňa  boja  proti  stresu  boli  na  triednických  hodinách  realizované  besedy  na  tému 
„ Zabráňme šíreniu stresu, vážme si život!“. 
Na druhom zasadnutí koordinátorka drogových závislostí PaedDr. Z. Grešlíková vyhodnotila 
aktivity  zamerané  na  boj  proti  fajčeniu.  Žiaci  boli  zapojení  v rámci  výchovných 
predmetov(etická  výchova,  výtvarná  výchova,  občianska  výchova)  do  rôznych  ankiet, 
výtvarnej a literárnej súťaže. Na hodinách etickej výchovy žiaci formou diskusie rozoberali 
problémy v oblasti  drogových závislostí.  Na hodinách občianskej  výchovy formou besedy 
rozprávali  o drogách, o negatívnom dopade ich užívania na život jednotlivcov,  vyjadrovali 
vlastné názory,  zaujímali  sa o tieto  javy.  Na triednických hodinách a hodinách anglického 
jazyka vytvorili žiaci  6. a 9. ročníka plagát Stop drogám /Stop drugs. Výchovné ciele akými 



sú  primárna  prevencia  v oblasti  drogových  závislostí  a trestnej  činnosti  sa  uplatňujú  na 
jednotlivých  vyučovacích  hodinách  podľa  obsahu  vhodného  učiva.V záujme  rozvoja 
športových  aktivít  žiakov  s cieľom  eliminácie  drogovej  závislosti  a výchove  k zdravému 
životnému  štýlu  sú  žiaci  zapojení  do  športového  krúžku  pod  vedením  Mgr.  M.  Vargu. 
V jednotlivých  triedach  v rámci  triednických  hodinách  boli  vyhotovené  plagáty,  ktoré 
znázorňovali problematiku zdravého životného štýlu. 
 Na  škole  bola  uskutočnená   beseda  s  príslušníčkou  policajného  zboru  Mgr.  Katarínou 
Puciovou, o problematike kyberšikany na školách v 8. až 9. ročníku, kde  sa žiaci dozvedeli  
o negatívnych dôsledkoch používania internetu, mobilu a iných elektronických prostriedkov, 
o možnostiach zneužívania informácií na internete, získali zaujímavé informácie o formách 
a prejavoch kyberšikany, o nebezpečných dôsledkoch, ktoré so sebou kyberšikana prináša. 
V záujme  rozvoja  športových  aktivít  žiakov  s cieľom  eliminácie  drogovej  závislosti 
a výchove k zdravému životnému štýlu boli žiaci zapojení do športového krúžku pod vedením 
Mgr.  M.  Vargu.  V jednotlivých  triedach  v rámci  triednických  hodinách  boli  vyhotovené 
plagáty,  ktoré  znázorňovali  problematiku  zdravého  životného  štýlu.  Žiaci  sa  zapojili  do 
projektu  Zober  loptu,  nie  drogy,  kde  sa  v priebehu  decembra  vytvorili  družstvá  chlapcov 
a dievčat  z   5.  –  9.  ročníka,  ktorí  reprezentovali  našu  školu  v športe   a zúčastnili  sa 
organizovaného  turnaja  v Trebišove.  Aj  takouto  formou  boli   žiaci  vedení  k športovým 
aktivitám, posilňovaniu sebadisciplíny a k rozvíjaniu vzťahu k pohybovým činnostiam.
Záujem a svoj talent  rozvíjali  žiaci  v krúžkovej činnosti, ktorú realizujú naši učitelia cez 
CVČ v Sečovciach.  Talentovaní  žiaci  navštevovali   ZUŠ,  kde  sa  venujú  spevu  a  hre  na 
hudobné nástroje. Športové skúsenosti získali žiaci  v súťažiach akými sú futbalové turnaje, 
turnaje v hádzanej.
Pri  príležitosti  Svetového  dňa  boja  proti  drogám sa  na  triednických  hodinách  uskutočnili 
aktivity venované Sv. dňu boja proti drogám, rovnako boli zhotovené nástenky k tejto téme 
v 7. – 9. ročníku. V rámci výchovných predmetov sme zhotovovali projekty formou koláží na 
tému Zdravie vs. Drogy, niektoré z týchto projektov sú umiestnené v triedach a slúžia ako 
výstavky.
Na triednických hodinách, ale aj  v rámci výchovných predmetov sa uskutočnili  besedy na 
tému „Ľudské telo- cigareta a alkohol“, kde bolo poukázané na negatívne dôsledky fajčenia 
a alkoholu  na  zdravie  človeka.  Pri  príležitosti  Svetového  dňa  prevencie  AIDS  boli  na 
triednických hodinách v 8. a 9. ročníku realizované besedy o nebezpečenstve šírenia AIDS, 
kde sa žiaci oboznámili s touto problematikou použitím rôznych zdrojov z internetu. Cieľom 
besedy  bolo  zlepšiť  informovanosť  žiakov  o tomto  ochorení  a rovnako  zlepšiť  možnosti 
prevencie  AIDS.  V rámci  prevencie  rizikového  správania  sa  v období  dospievania 
organizovali  učitelia výchovných predmetov rôzne diskusie a besedy. Učitelia výchovných 
predmetov  sa  podieľali   na  príprave  žiakov,  ktorí  sa  zúčastnili  školských  súťaží,  ale  aj 
obvodových  a okresných  súťaží.  Žiaci  sa  zúčastnili  okresnej  súťaže  v cezpoľnom  behu, 
obvodového kola v  malom futbale, kde starší žiaci získali 2. miesto a vynikajúce 1. miesto 
získali v satelitnom turnaji v malom futbale v Sečovciach. Pri príležitosti osláv vianočných 
sviatkov sa žiaci 2. stupňa zapojili do súťaže v aranžovaní Vianočnej ikebany. V priebehu 2. 
polroka boli žiaci  z jednotlivých výchovných predmetov klasifikovaní známkami. Učitelia pri 
klasifikácii  brali  do úvahy prípravu žiaka  na vyučovanie,  nosenie  pomôcok na  jednotlivé 
vyučovacie  hodiny,  ako  i aktívny  prístup  žiaka  počas  vyučovacej  hodiny.   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. 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  „Stop 
rasizmu!“, 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 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.  V rámci  triednických  hodín  boli  vo  všetkých  ročníkoch  uskutočnené  besedy 
„Stop šikanovaniu!“ Žiaci  2.  stupňa sa zapojili  do niektorých akcií  a  súťaží,  medzi  ktoré 
patrila súťaž v aranžovaní Vianočnej ikebany, Novoročnej diskotéky, ktorú zorganizovali žiaci 
6. ročníka, športovej súťaže Futsal a neber drogu, Predvianočného basketbalu,  v ktorom si 
zmerali sily pedagógovia a žiaci 9. ročníka. V doprovode svojich učiteľov sa žiaci zúčastnili 
divadla  Zbojnícka  princezná.  Členovia  Divadelného  krúžku  pripravili  vianočné  pásmo, 
v ktorých nechýbali  vianočné  koledy,  scénky a vianočné piesne,  ktoré  zaspieval  spevácky 
zbor žiačok 2. stupňa. 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 
konzultované je potrebné riešiť včas s triednym učiteľom a rodičmi. Na triednických hodinách 
boli uskutočnené besedy, ktoré sa venovali problematike šikanovania detí na školách. 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 
pre žiakov dotazník zameraný na fajčenie.  Výučba predmetov zastúpených v PK prebiehala 
v súlade  s tematickými  výchovno-vzdelávacími  plánmi,  aktivita   žiakov   na  hodinách 
výchovných predmetov bola  priemerná, avšak u niektorých žiakov až slabá.  Pozitívne bola 
hodnotená  práca  žiakov  5.ročníka  na  hodinách  technickej  výchovy  pri  úprave  školského 
areálu.  Žiaci  boli   k aktivite  motivovaní   na  jednotlivých  hodinách  tvorivým  prístupom 
učiteľov,  ale  aj  voľbou vhodných metód  a foriem práce(hra,  beseda,  diskusia,  súťaž).  Pri 
výučbe výchovných predmetov sa osvedčila práca v skupinách, žiaci boli viac aktívni, tvoriví. 
6. V rámci akcie Deň narcisov sa žiaci 2.stupňa zapojili do celoslovenskej finančnej zbierky 
12.  apríla  2013  a podarilo  sa  im  vyzbierať  v obciach  Slanské  Nové  Mesto,  Egreš 
a Zemplínska Teplica čiastku 568, 06 eur. Žiaci sa zapojili do niektorých športových súťaží 
akými  boli  Komenského  latka,  Halové  veslovanie-v tejto  súťaži  obsadili  deviataci  druhé 
miesto.  Žiaci  6.  ročníka  reprezentovali  našu  školu  vo  vedomostnej  súťaži  Dvaja  z jednej 
lavice,  ktorú  organizovalo  CVČ  v Sečovciach.  Žiaci  2.  stupňa  sa  zúčastnili  divadelného 
predstavenia  Rysavá  jalovica,  ktorú  predviedli  herci  z Prešovského  divadla  Na  doske, 
zúčastnili sa akcie Deň Zeme.  Pri príležitosti sviatku Dňa matiek sa žiaci 2. stupňa podieľali 
na príprave kultúrneho programu v spolupráci s učiteľmi 1. stupňa.  V oblasti výchovy sa na 
škole realizovali rôzne besedy – beseda o šikanovaní, beseda o starostlivosti o zuby, beseda 
k výchove  k partnerstvu  a rodičovstvu,  beseda  o fajčení,  beseda  o Latorici,  beseda 
o trestnoprávnej zodpovednosti, beseda s meteorologičkou, beseda Program rozvoja osobnosti 
žiaka,  beseda  o kyberšikane.  Žiaci  5.  ročníka  sa  zúčastnili  súťaže  Mladý  záchranár,  kde 
získali  1.  miesto. V rámci  projektu  Zober  loptu  nie  drogy sa   zúčastnili  dňa  12.12.2012 
basketbalového stretnutia Euroligy Good Angels Košice - Nadezhda Orenburg.   Žiaci 5. -9. 
ročníka sa zúčastnili školského výletu do Zoologickej záhrady v Košiciach.



Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie  pre oblasť
 Jazyk a     komunikácia   za  šk. rok    2012/2013  

     PK  zahrňuje  predmety:  slovenský jazyk a literatúra,  anglický jazyk,  ruský jazyk a predmet 
konverzácia z ANJ. Hlavné úlohy a ciele vyplývajúce  z POP MŠ SR na školský rok 2012/2013 
ostávajú v plnení naďalej.
 Z čiastkových úloh boli splnené tieto úlohy členov PK :

- boli  vypracované tematické plány
- školské kolo olympiády v SJL – 30.11.2012
- účasť  na obvodnom kole 13.12.2012 v Trebišove – Nora Remešová
- zapojili sme sa do súťaže Ruže mojej duše / Soňa Oravcová- bola ocenená/
- báseň na stretnutí s dôchodcami v KD
- vyhlásili sme valentínsku literárnu súťaž v tvorbe v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku
- zozbierali sme materiály do školského zborníka( 1. číslo).
- bola vyhlásená  súťaž o najkrajší čitateľský denník  a najkrajšiu prezentáciu
- valentínska literárna súťaž v tvorbe v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku
- školské kolo a okresné kolo Rozprávkové vretienko
- Hviezdoslavov Kubín
- výstavka kníh pri príležitosti Mesiaca kníh
- Testovanie 9
- tvorba básní
- účasť na vystúpeniach
-  projekty
- návšteva knižnice v rámci hodín literatúry
-  prezentácia s tematikou Chcem predstaviť knihu

ANJ – projekty, prezentácie- Moja rodina, Obľúbený film , Sport
RUJ – prezentácie, sledovanie rozprávok , ruské ľudové piesne
Nepodarilo sa nám zorganizovať pre žiakov návštevu divadelného predstavenia 

SPRÁVA O     SPLNENÝCH ÚLOHACH  ENVIRONMENTÁLNEJ  VÝCHOVY  

ZA ŠK. ROK  2012 / 2013

Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na 
vyučovacích hodinách v 0. – 9. ročníku. Žiaci sa v jednotlivých triedach starali o  rastliny 
v triede  a prostredie  triedy,  na  hodinách  DAC  sa  starali  o školský  areál.  Vyučujúci  na 
hodinách VLA, PRI, GEO, BIO, BIE 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 zestetizovať chodby školy. Organizovali sme zber gaštanov, použitých batérií aj zber 
papiera  v 2.  polroku.  Zapojili  sme  sa  do  environmentálneho  programu  „Ekostopa“.  Na 



hodinách Bio-enviro sme využívali IKT na získavanie nových poznatkov z oblasti ochrany 
prírody a ŽP.  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.  Spolupracovali  sme  so 
správou  CHKO  Latorica.  Organizovali  sme  turistické  vychádzky  do  prírody  za  účelom 
poznávania fauny a flóry okolia. Finančne sme podporili zbierky Deň narcisov, zbierka na 
útulok zvierat v Košiciach.

Úlohy splnené v mesiacoch  podľa plánu činnosti:

September 2012:
1. Vypracovanie plánu ENV v šk. roku 2012/2013.

Plán práce ENV bol vypracovaný na základe analýzy práce koordinátora ENV v minulom šk. 
roku a bol odovzdaný vedeniu školy v stanovenom termíne. 

2. Zapracovať do TVVP prierezovú tému  ENV.
S plánom práce ENV boli oboznámení všetci vyučujúci a v stanovenom termíne zapracovali 
prierezovú tému ENV do svojich TVVP a do plánov práce triednych učiteľov.

3. Edukačné  aktivity  pre  1.  stupeň –  Listové  pexeso,  Postavičky z listov,  Zvieratká  z listov, 
Listové pohľadnice.
Vyučujúci  1.stupňa,  vyučujúci  VYV a ŠKD na svojich vyučovacích hodinách vytvárali  so 
žiakmi  výtvarné  práce  z prírodných materiálov.  V týchto  aktivitách  budú pokračovať  aj  v 
mesiaci október, nakoľko je ideálny čas na využívanie jesenného prírodného materiálu.

4. Vytvoriť  ekohliadky,  ktoré  budú  hodnotiť  a bodovať  čistotu  tried  –  súťaž 
„ENVIROTRIEDA“.
Táto  úloha  sa   z technických  príčin  (problém  s triedami)  v mesiaci  september  nezačala 
realizovať a presúva sa na október.

5. Vyhlásenie celoškolskej súťaže „Baterky na správnom mieste“ (recyklujeme baterky).
Od septembra sme začali  recyklovať baterky.  Žiaci  aj  učitelia  majú možnosť prinášať do 
zberného koša v škole použité baterky, čím sa separuje odpad a neničí sa ŽP. Táto úloha je 
celoročná.

Október 2012:
1. Zručnosti žiakov pri práci s prírodninami – gaštany, šípky a iné jesenné plody.

Vyučujúci  1.  stupňa,  ŠKD  a VYV  na  svojich  vyučovacích  hodinách  vytvárali  so  žiakmi 
výtvarné práce z jesenných plodov a prírodných materiálov, ktoré si  vystavili  v triedach na 
nástenkách.

2. Svetový deň zvierat – 4.10. - výchova k humánnemu prístupu zvierat, finančná zbierka pre 
útulok v Košiciach.
Dňa 4.10.2012 sme na škole vyzbierali na pomoc zvieratkám 25 Eur. Peniažky sme zaslali na 
účet Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Košiciach.

3. Pripraviť v rámci tried výstavky – plody jesene.
Triedni učitelia v triedach spolu so žiakmi pripravili výstavky plodov jesene.

4. Zber gaštanov  - pomoc zvieratám.
Od 4.10.2012 – 11.10.2012 sme uskutočnili  v škole zber gaštanov pre zvieratká v košickej 
zoo.  Do  zberu  sa  zapojili  žiaci  1.,2.,3.,4.,5.,6.  a 8.  ročníka.  Spolu  sa  vyzbieralo  73.5  kg 
gaštanov, ktoré koordinátor odniesol do zoo. 

1.miesto  - Estera Tóthová 12kg (5.A), Adam Molnár 12kg (5.A), 



Viktória Malčická 12kg (5.A)
2.miesto - Kevin Novák 11 kg (1.A)
3.miesto - Richard Rigo 6 kg (4.A)

5. Deň výživy – 16. október – „Ovocníčkovo“ – ochutnávka ovocia.
    Žiaci v ŠKD si  pripravili ochutnávku ovocia a porozprávali sa o zdravej výžive.

6. Sadenie prváckeho stromčeka.
Táto úloha sa z technických príčin presúva na jarné obdobie.

7. Výtvarná súťaž o najkrajšie nakreslené zvieratko.
Žiaci  na  hodinách  VYV  kreslili  k Svetovému  dňu  zvierat  zvieratká,  ktoré  si  vystavili 
v triedach na nástenkách.

8. Výroba recyklovaného papiera.
9. Vytvoriť  ekohliadky,  ktoré  budú  hodnotiť  a bodovať  čistotu  tried  –  súťaž 

„ENVIROTRIEDA“.
Táto úloha bola presunutá z mesiaca september, začala sa realizovať. Na environmentálnej 
nástenke boli zverejnené ekohliadky, aj tabuľka bodovania tried v jednotlivých mesiacoch. 

November 2012:
1. Výstavka tekvíc.

Vyučujúci 1.stupňa a ŠKD vytvorili so žiakmi peknú výstavku vyrezávaných tekvíc.

2. Súťaž „O najzelenšiu triedu“. 

3. Výroba tekvicových lampášikov.
Žiaci 5. ročníka na hod. VV vytvárali tekvicové lampášiky z fliaš, ktoré oblepovali a vložili 
kahanček.

4. Život dažďovej kvapky – kolobeh vody v prírode.

Na  hodine  Bio-Enviro  p.  uč.  Horváthová  vyhotovila  so  žiakmi  plagát  o kolobehu  vody 
v prírode  v rámci environmentálnych aktivít, kde si žiaci uvedomili dôležitosť vody pre život.

5. Starostlivosť o vtáčiky v zimnom období – výroba kŕmitok z plastových fliaš.

Žiaci našej DO Fénix vyhotovili pre vtáčiky krmítka z dreva, ktoré spolu umiestnili na stromy 
v areály školy. Organizátormi boli p. uč. Hanuľová a p. uč. Stropkaiová

December 2012:
1. Vianočná výzdoba školy – využitie odpadových materiálov, recyklácia vecí.

Triedni  učitelia  spolu  so  žiakmi  v   mesiaci  december  pripravili  vianočnú výzdobu 
tried.  V triedach  si  vytvorili  nástenky s vianočnými  motívmi,  rovnako vyzdobili  aj 
okná a dvere. Vyučujúci zodpovední za nástenky na chodbách tiež pripravili nástenky 
s vianočnou tematikou.  

2. Svetový deň biodiverzity 29.12. – prezentácia 

Na hodinách BIE vyučujúca oboznámila žiakov o biodiverzite formou prezentácie a  
pripravila nástenku na tému „Svetový deň biodiverzity“.

3. Projekt „Život s človekom a v ľudských sídlach“.

Žiaci 5. ročníka na hodinách BIO-ENVIRO vytvárali projekty o zvieratách na tému 
„Život  s človekom  a v ľudských  sídlach“.  Vytvorili  pekné  postery  o domácich 
zvieratách, ktoré si v triede vystavili na nástenku.

4. Vianočná burza vecí z odpadového materiálu.



Vianočná  burza  vecí  bola   z dôvodu  nezáujmu  žiakov  zapojiť  sa  do  nej  aj  kvôli 
množstvu akcií v decembri presunutá na mesiac marec. 

5. Súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu.

S blížiacim sa časom Vianoc sme na škole usporiadali „ Súťaž v aranžovaní vianočnej 
ikebany“. Do súťaže sa zapojili žiaci 5. - 9. ročníka. Žiaci si do školy priniesli rôzne 
vianočné ozdoby, vetvičky, sviečky, prírodný materiál a pustili sa  po vyučovaní do 
práce. Z každej triedy vytvorili  skupinky a pracovali  ako tím. Svoje tvorivé nápady 
ukázali  na krásnych ikebanách,  ktoré sme vystavili  na školskej  chodbe a mohlo sa 
začať hodnotenie. Porodkyňami súťaže boli p. uč. Grešlíková, Hanuľová, Lukáčová 
M. a Písečná.  Spolu vybrali  3  najkrajšie  ikebany a súťažiaci  boli  ocenení  vecnými 
cenami s vianočnou tematikou. 
Umiestnenie súťažiacich:
1. miesto – 9. ročník (Nora Remešová, Soňa Oravcová, Erik Molnár)
2. miesto – 6. ročník (Laura Remešová, Alexandra Ďurková, Martin  Bubelínyi)
3. miesto – 8. ročník (Bianka Hricová)
Ostaní súťažiaci 5. a 7. ročníka boli ocenení sladkou cenou útechy. 

Január 2013:
1. Zimné kŕmenie vtáčikov.

Žiaci školského klubu a 1. – 4. ročníka dopĺnili s triednymi učiteľmi a p. uč. Stropkaiovou do 
vtáčích kŕmitok semienka, aby vtáčiky v zime nehladovali. Týmto spôsobom pomáhajú hlavne 
sýkorkám, aby prezimovali.

2. Správne držanie tela a dýchania – ako relaxovať.

Na hodinách BIE v 6. ročníku sa žiaci oboznámili s rôznymi technikami správneho držania 
tela a dýchania spojeného s relaxačnou hudbou.

3. Výtvarná súťaž „Zachráňme Zem“.

Žiaci 2. stupňa na hodinách VYV vytvárali práce s tematikou „Zachráňme Zem.“ Najlepšie 
práce boli vystavené na nástenke na chodbe pri triedach 7. – 9. ročníka.

4. Výroba ekologických karnevalových masiek.
Je fašiangový čas karnevalov a plesov a tak si žiaci 7. Ročníka na hodinách VYV vyhotovili 
masky  na  karneval  recyklovaním  starých  novín  s použitím  balóna.  Na  nafúknutý  balón 
ukladali kúsky novín namočené v škrobe do viacerých vrstiev. Po zatvrdnutí novín, rozrezali 
balón na polovicu a vytvorili tak 2 masky. Tie si potom individuálne vyfarbili podľa vlastnej 
tvorivosti. 

Február 2013:

1.Po stopách Yettiho –zimné vychádzky.
Žiaci v školskom klube, 1. a 2. stupňa  uskutočnili v tomto zimnom období vychádzky 

do  okolia  školy.  Sledovali  pritom  okolitú  zimnú  prírodu  a zároveň  takéto  vychádzky  na 
čerstvom vzduchu prospievajú deťom k budovaniu imunity a nemalej miere aj k vyšanteniu 
na snehu.
2. Odpady a ich využitie.

Žiaci  5.  ročníka  na  hodine  Bio-enviro  boli  oboznámení  prostredníctvom  internetu 
a multimediálneho programu Envin ako sa recyklujú jednotlivé druhy odpadu a čo sa z nich 



nanovo vyrába. Na nasledujúcej vyučovacej hodine si žiaci prinesú rôzny nepotrebný materiál 
a pokúsia sa o jeho opätovné využitie.
3. Poznáš svoj rodný kraj?“ Zemepisno-prírodovedná súťaž pre žiakov 2.stupňa.

Táto úloha sa presúva na mesiac apríl a bude uskutočnená na Deň Zeme.
4. Výroba obrázkov zo suchých plodov.

Žiaci na hodinách VYV vyrábali obrázky zo suchých plodov (fazuľa, hrach, korenie, 
slnečnica...).
Marec 2013:
1. Svetový deň vody – 22.3.

Pri príležitosti  Svetového dňa vody  -  22.  marec,    si  žiaci  2.  stupňa pripomenuli 
dôležitosť vody na Zemi premietaním videa „Tajomstvo vody“. Dokument poukazoval na 
zaujímavé poznatky o štruktúre vody a jej  význame pre náš každodenný život.  Po krátkej 
prestávke  žiaci  z každej  triedy  vytvorili  3-členné  družstvá  a zasúťažili  si  najprv  v kvíze 
o vode a následne  v súťaži  „  Páli  vám to“  .  Súťažné  otázky  preskúšali  vedomosti  žiakov 
z geografie.  Každý tím hádal  10 slov.  Súťažné tímy boli  vedomostne vyrovnané s malým 
náskokom žiakov 9. ročníka. Náš vodný deň sme zakončili tvorivými dielňami, kde sme sa 
pokúsili o vytvorenie malého mora s morskými živočíchmi a tak si uvedomili aké je potrebné 
starať sa o našu Zem. Každá trieda si odniesla pekný diplom.
2. Veľkonočná ikebana.

Po vydarenej súťaži v aranžovaní vianočnej ikebany sme sa rozhodli  s blížiacim sa 
časom Veľkej  noci  na  škole  uskutočniť  „  Súťaž  v aranžovaní  veľkonočnej  ikebany“.  Do 
súťaže sa zapojili žiaci 5. a 6. ročníka. Žiaci si do školy priniesli rôzne vetvičky, bahniatka, 
veľkonočné vajíčka, vázy a pustili  sa  po vyučovaní do práce. Do súťaže sa zapojili iba 3 
žiaci. Svoje tvorivé nápady ukázali na pekných ikebanách, ktoré si vystavili v triede. Keďže 
bolo málo súťažiacich, všetci si odniesli pekné vecné ceny. 
Súťažné ikebany: 5. ročník – Estera Tothová

6. ročník -  Laura Nováková
      Martin  Bubelínyi

3. „Rastlina, ktorú som vypestoval.“
Žiaci jednotlivých tried si vrámci 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. Ak sa žiakom podarí 
vypestovať pekné kvetinky, darujú ich svojím mamkám ku Dňu matiek.
Apríl 2013:
1.Deň Zeme – 22.4. – celoškolské aktivity, žiaci v zelenom tričku v škole.

Pri  príležitosti  Svetového  dňa  Zeme  sa  žiaci  2.  stupňa  zúčastnili  zberu  odpadkov 
v okolí  obce.  Vybavení  rukavicami  a vrecami  sa  vybrali  vyzbierať  odpadky  do  okolia 
miestneho sadu po ceste  do lesa.  Niektorí  žiaci  sa do zberu zapájali  aktívnejšie,  niektorí 
menej. Asi v polovičke cesty si urobili prestávku, aby si trocha oddýchli a najedli.  Cestou 
späť postupne brali  plné vrecia, ktoré nechali  pri ceste. Nakoniec  sa vracali k miestnemu 
kontajneru s plnými 10 vrecami  odpadu, čo je smutné, že si takto vieme znečistiť prostredie. 
Zároveň sa vracali s pocitom, že aspoň máličko pomohli našej Zemi. 
Aj  žiaci  1.  stupňa  si  tento  deň  pripomenuli  prostredníctvom  prezentácie,  čím  všetkým 
ubližujeme  našej  Zemi  a čo  by  sme  mali  robiť,  aby  sme  ju  zachránili.  A po „teoretickej 
príprave“ sa rozhodli prispieť k jej záchrane aspoň tým, že sa vybrali vyčistiť aspoň kúsok 
Zeme okolo nás. Vzali  vrecia, natiahli si rukavice a s chuťou pomáhať vykročili na futbalové 
ihrisko v Z. Teplici.  Tam sa dobre poobzerali, naplnili vrecia všelijakým odpadom a zvečnili 
ho fotoaparátom. Väčšina  žiakov prišla do školy symbolicky v zelenom tričku (zelená – farba 
nádeje).
2. Apríl mesiac lesov – finančná zbierka „Kúp si svoj strom“.



Zbierka sa presúva na mesiac máj z dôvodu aprílovej zbierky ku Dňu narcisov.
3.Rozprávkové príbehy  z prírody – Apríl mesiac lesov.

Žiaci 1. stupňa v rámci hodín slovenského jazyka, triednických hodín, ŠKD  si pripomenuli  
apríl – mesiac lesov čítaním rozprávkových príbehov z prírody.

4.Poznávanie a zber liečivých rastlín.

Žiaci  5.  ročníka  sa  na  hodine  Bioenviro  zúčastnili  vychádzky  zameranej  na  poznávanie  
liečivých rastlín a ich význam pre zdravie človeka. Vyzbrojení atlasmi liečivých rastlín sa vybrali do 
okolia obce poznávať.

Máj 2013:
1.Deň Slnka -- 3.5. – kreslenie na asfalt.

Žiaci 1.stupňa počas vyučovacích hodín aj v školskom klube kreslili na asfalt vlastné slniečka.

2. Deň matiek – darovanie vypestovanej rastliny mamičke.
Rastlinky pre mamička sa podarilo dopestovať nie všetkým žiakom, takže kvetinky 

ostali v triedach a mamičkám žiaci vyrobili pekné srdiečka.
3. Exkurzia do ZOO v Košiciach.

Exkurzia pre 2. stupeň je naplánovaná na 6.6.2013.

4. Európsky deň národných parkov – 24.5 – beseda s členom ochranárskej organizácie.

Pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov k nám do školy zavítali ochranári 
správy  CHKO  Latorica.  Pripravili  pre  našich  žiakov  pekné  prezentácie  o Karpatských 
parkoch  aj  o samotnej  CHKO  Latorica.  Žiaci  sa  dozvedeli,  na  území  ktorých  štátov  sa 
rozprestierajú  Karpaty,  aj  aké  chránené  druhy  rastlín  a živočíchov  sa  tu  nachádzajú.  Tí 
najšikovnejší žiaci, ktorí sa do besedy zapájali a odpovedali správne na otázky ochranárov 
boli  na  konci  odmenení  vecnými  cenami.  Žiaci  si  mohli  zároveň  poprezerať  zaujímavé 
plagáty,  ktoré  so  sebou  priniesli  a takisto  poobdivovať  elektromobil,   na  ktorom  k nám 
zavítali. Týmto  sa chcem poďakovať p. riad. Šimkovej, rovnako aj p. zoologičke Miňovej 
a p. lesníkovi Minarčinovi za zaujímavú a poučnú besedu, ktorá opäť aspoň o kúsok obohatila 
environmentálne vedomie našich žiakov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Jún 2013:
1.Svetový deň životného prostredia – 5.6. - vplyv životného prostredia na život detí, aktivity s triednym  
učiteľom.

Triedni učitelia na triednických hodinách pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia 
formou rôznych hier a aktivít.
2.  Beseda s včelárom – život včiel, význam medu.

Beseda s včelárom sa z časového hľadiska neuskutočnila a bola presunutá na nasledujúci 
školský rok.
3.Poznaj svoje okolie“ – poznávam kultúrne a prírodné dedičstvo svojho okolia. (školský výlet)

Školský  výlet  –  ZOO  a Dinopark   Košice  /2.  stupeň/  -  S blížiacim  sa  koncom 
školského roka nastal čas školských výletov. Neobišiel ani našu školu, a tak sa žiaci 2. stupňa 
dňa 6.6.2013 zúčastnili školského výletu do košickej ZOO a Dinoparku. O ôsmej ráno sme 
nasadli plní  elánu do autobusu a tešili sa na nové zážitky. Hneď ako sme vystúpili z autobusu 
nás pred ZOO vítali  dvaja  pravekí  dinosaury.  Najprv sme si  pozreli  ZOO, pofotili  sa pri 
zvieratách  a pozreli  sme  si  aj  kŕmenie  tuleňov.  ZOO  sa  rozprestiera  na  pomerne  veľkej 
ploche, tak sme mali  čo robiť, kým sme ju celú obišli.  Na obed sme sa trochu občerstvili 
v bufete a využili rôzne zábavné atrakcie, najmä jazdu na elektrických autíčkach. Potom sme 



sa  spoločne  vybrali  do  Dinoparku,  ktorý  je  novinkou  v ZOO.  Prehliadka  Dinoparku 
pozostávala z okruhu, na ktorom sme sa mohli stretnúť s rôznymi veľjaštermi dávnych dôb, 
pozreli sme si aj krátky 3D film o dinosauroch, navštívili sme jaskyňu s cestou do minulosti 
Zeme  a poniektorí  si  z dinoshopu  odniesli  pekný  suvenír.  Unavení,  ale  naplnení  novými 
zážitkami sme sa vracali z výletu ..... Tešíme sa opäť o rok.
4. Zber papiera.

V mesiacoch marec – máj 2013 sme sa zapojili  do súťaže „Výprava nádeje“, ktorú 
organizuje nadácia Kvapka nádeje spolu so Zbernými surovinami. Vyzbierali sme spolu 3780 
kg a pomohli sme tak onkologicky chorým deťom. 

Vyhodnotenie triedy:
1.A 525 kg
2.A 138 kg
3.A 905 kg 1. miesto
4.A 400 kg
5.A 316 kg
6.A 835 kg 2. miesto
7.A 549 kg 3. miesto
8.A 201 kg
9.A 189 kg
Vyhodnotenie jednotlivci:

1. miesto – Tóth Sebastián – 309 kg, Tóthová Estera – 309 kg
2. miesto – Kušnirik Lukáš – 294 kg

3. miesto – Menceľ – 288 kg

5.Vyhodnotenie celoročných súťaží 
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch.

6.Vyhodnotenie činnosti koordinátora ENV
Plán činnosti ENV sa plnil priebežne podľa časového harmonogramu.

Vyhodnotenie      činnosti koordinátora mediálnej výchovy za  šk. rok 2012/2013  

Obsah  mediálnej  výchovy  ako  prierezovej  témy  sa  realizoval  na  hodinách 

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

na mimoškolských akciách a v školskom klube.

Za  školský rok  2012/2013 sa dané úlohy plnili nasledovne:

September: Médiá a môj čas 

–  v mesiaci  september  sa  v rámci  triednických  hodín  formou  rozhovoru,  besedy 

prediskutoval  vplyv  rôznych  médií  na  využívanie  voľného  času  v období 

letných prázdnin a v mimoškolskom čase; za splnenie úlohy boli zodpovední 

triedni učitelia

Október: Mesiac úcty k starším 



–  v mesiaci október v rámci triednických hodín  a hodín slovenského jazyka  alebo 

informatiky  žiaci  vyhľadávali  informácie  k téme  –  Mesiac  úcty  k starším 

a zhotovili k tejto téme nástenky

– žiaci 1. stupňa spolu so svojimi učiteľkami pripravili aktivity na Posedenie pri čaji 

so starkými 

November: 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.-Medzinárodnýdeň  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.

December: Vianočná akadémia

- žiaci sa oboznámili so scenárom a jeho funkciou

- učiteľky 1. stupňa pripravili spolu so žiakmi Vianočnú akadémiu

- v rámci triednických hodín si triedni učitelia so žiakmi pripomenuli  ľudové piesne, 

zvyky,  tradície  a koledy  v čase  Vianoc  a diskutovali  o vplyve  médií  na  vnímanie 

sviatkov

Január: Programy pre deti a mládež v televízii a rozhlase 

–  žiaci vytvorili reklamné pútače na karneval, ktorý sa uskutočnil 31.1.2013

– v  rámci  triednických  hodín  alebo  literárnej  výchovy  žiaci  za  pomoci  učiteľov 

pripravili  prehľad  produktov  určených  pre  deti  a  teenegerov  –  detské  a 

mládežnícke  časopisy,  rozhlasové  a  televízne  relácie,  filmy  a  počítačové 

programy, spoločnou diskusiou vybrali  vhodné produkty podľa kvality ich 

obsahu v súlade s vlastným osobnostným prínosom

Február: Medzinárodný týždeň priateľstva

- v rámci triednických hodín, literárnej výchovy, informatickej výchovy žiaci 

diskutovali o výhodách a nevýhodách, resp. o nebezpečenstve priateľstva na 

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


sociálnych sieťach (Facebook, Twitter...) a o hodnotách a význame 

skutočného priateľstva,

- Valentínska pošta – žiaci 14.2. vyrobili valentínske pozdravy pre svojich 

kamarátov, kamarátky, ale aj pre svoje učiteľky a pripli ich na hlavnej 

chodbe školy na „Valentínsku stenu“.

Marec: Mesiac knihy

- žiaci navštevovali školskú knižnicu, zúčastnili sa rozprávkového popoludnia, 

rozprávali  sa  o obľúbených  hrdinoch  kníh  a porovnávali  ich  s filmovými 

hrdinami,

- na internete  vyhľadávali  knihy v digitálnej  podobe a zisťovali   ich výhody 

a nevýhody.

Apríl: Ochrana životného prostredia – 22.4. Deň Zeme

- žiaci  v rámci výtvarnej výchovy alebo triednických hodín vytvorili reklamné 

plagátov s tematikou ochrany životného prostredia, najzaujímavejšie práce 

uverejniť na nástenkách v rámci triedy (školy)

- prostredníctvom prezentácie sme si pripomenuli, ako svojim správaním 

poškodzujeme Zem a ako by sme mohli prispieť k jej záchrane

Máj: 3. 5. Svetový deň slobody tlače

-  zorganizovať  celoškolskú besedu s regionálnym redaktorom novín  – úloha zatiaľ 

nebola splnená a presúva sa na mesiac jún

Jún: Deti sveta 

– pri príležitosti MDD sa v rámci tried uskutočnila výstava výtvarných prác s danou 

tematikou,

– v rámci triednických hodín sa uskutočnilo záverečné zhodnotenie, čo všetko nám 

médiá ponúkajú – pozitívne alebo negatívne

3. 5. Svetový deň slobody tlače



- zorganizovanie celoškolskej besedy s regionálnym redaktorom novín – úloha 

nebola  splnená  z dôvodu  pracovnej  zaneprázdnenosti  osloveného  regionálneho 

novinára

Vyhodnotenie plánu činnosti koordinátora pre Tvorbu projektov a     prezentačné   
zručnosti za  školský rok 2012/2013

Hlavné  úlohy  plánu  činnosti  sa  plnili  priebežne  na  jednotlivých  vyučovacích  hodinách 
zapájaním  sa  do  aktivít,  ktoré  podporovali  využívanie  informačných  a komunikačných 
technológií,  realizovaním projektov a aktivít,  ktorých cieľom bola 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 zapracovanie úloh plánu činnosti TPPZ do TVVP 
a plánov triedneho učiteľa,

 v rámci Svetového dňa výživy (16.  10.)  sa  realizovali  aktivity,  pri  ktorých si  žiaci 
zábavnou formou pripomenuli  význam zdravej  výživy.  Spoločne sme sa zamýšľali 
nad tým, ako sa sami stravujú, prečo sú niektoré potraviny zdravé a iné zas nie a aké 
pravidlá v stravovaní by sme  v záujme nášho zdravia mali dodržiavať, v triedach boli 
pripravené nástenky týkajúce sa zdravej výživy,

 v rámci  Medzinárodného  dňa  školských  knižníc  sa  konalo  popoludňajšie  čítanie 
detských kníh  v školskom klube,  žiaci  zároveň  pripravovali  rôzne  farebné a veľmi 
zaujímavé záložky do kníh,

 v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám si žiaci na hodinách občianskej a etickej 
výchovy  vytvárali  prezentácie  o škodlivosti  fajčenia,  práce  prezentovali  svojim 
spolužiakom,

 v mesiaci  december  boli  žiaci  zapojení  do  aktivít  v oblasti  výchovy  k ľudským 
právam,

 rovnako  bola  splnená  úloha  týkajúca  sa  vytvorenia  prezentácie  s tematikou 
vianočných zvykov a tradícií,

 v januári  si  žiaci  na  hodinách  geografie  vypracovali  a odprezentovali  projekty 
o zaujímavých miestach jednotlivých kontinentov.

 v mesiaci  február  žiaci  6.  ročníka  na  hodinách  Fyziky  vyrobili  pomôcku  na 
vyučovanie – rovnoramennú váhu, svoje práce prezentovali v triede,



 v marci  žiaci  na hodinách Slovenského jazyka a literatúry  prezentovali  svoje práce 
pripravené  na  tému  „Chcem  predstaviť  knihu,  ktorú  čítam“  formou  čitateľských 
denníkov,

 v apríli  žiaci  na  hodinách  Chémie  pripravili  prezentáciu  na  tému  „Môj  domáci 
chemický pokus“,

 žiaci 5. ročníka na hodinách Bio-enviro a 7. ročníka na hodinách Biológie pripravili 
zaujímavé  prezentácie  na  tému  „Chránené  rastlinné  a živočíšne  druhy  na  našom 
území“, svoje práce prezentovali v triede,

 v mesiaci  máj  sa  žiaci  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 v mesiaci jún 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 2012/2013.

Zdravotnícka  koordinácia  v školskom  roku  2012/2013  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 a obsadilo 1. miesto. Učiteľky 1. – 4. ročníkov pripravili 
vyrezávanie tekvíc pre deti a starkých. 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 škodlivosti  fajčenia a drog. Podľa plánu 
OČAP prebehla 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  pestovaniu  športov  a celkovej  fyzickej  kondície  žiakov. 
Organizovali sa vychádzky do prírody na spoznávanie liečivých rastlín. 

Plnenie plánu VMaR v  šk.roku 2012/2013

- splnené výchovné využitie na hodinách vyučovacích predmetov 
-  beseda so zdravotníkmi  v ŠK
-  splnené výchovné využitie na hodinách spoločensko – vedných predmetov
-  splnené vých.využitie na hodinách etickej výchovy, tvorivé dielne
-  beseda o vzťahoch detí v školskom klube

      -     školské akadémie Našim starkým , Ľúbim ťa mama....
      -      výtvarné práce na tému Rodina a Priatelia
      -      pohovory  s výchovnou poradkyňou
     -       besedy na triednickych hodinách
     -       výstavky projektových prác
     -       premietanie náučných videofilmov na predmete VMR



     -       nástenné noviny s témou VMR
     -       beseda s psychologičkou Vážim si ťa láska
     -       besedy pre žiakov 8 a 9.ročníka Príprava na partnerský vzťah 
     -       besedy o vzťahoch priateľstva a lásky na hodinách SJL, AJJ, RUJ, ETV
    -        beseda o gravidite pre žiačky 9.ročníka
     -       besedy o hygiene na triednických hodinách

Vyhodnotenie plánu primárnej prevencie drogových závislostí pre II. stupeň v     šk. roku   
2012/2013

Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v šk. roku 
2012/2013 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

- Boli realizované besedy o dodržiavaní ústnej hygieny +nácvik praktických zručností

- Boli vyhotovené nástenky  v triedach na tému „Ústna hygiena“

- Na triednických hodinách realizované besedy orientované na dôležitosť dodržiavania 
pitného režimu počas dňa

- Uskutočnené besedy na tému „Zdvorilá komunikácia v rodine“

- Uskutočnené diskusie na tému Režim dňa – zásady správneho učenia sa

 Október

- Pri príležitosti  Svetového dňa výživy – 16. 10.  boli uskutočnené besedy o zdravej 
výžive

- Na triednických hodinách prebehla súťaž „Zdravé jabĺčko“ – vyhodnotenie prebehlo 
v triedach,  súťaž bola  spojená s prednáškou zdravého stravovania sa počas celého 
roka

- Vyhotovenie plagátov na tému „Stravujme sa zdravo“(umiestnené  v triedach)

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

- V rámci triednických hodín boli uskutočnené besedy  na tému „Športom ku zdraviu“

- Rodičia  boli  informovaní  o opatreniach  proti  šíreniu  drog  v rámci  triedneho 
rodičovského združenia

November

- uskutočnila sa beseda s príslušníčkou PZ K. Puciovou na tému kyberšikana (8. a 9. 
ročník), kde boli žiaci oboznámení s negatívnymi dôsledkami takejto formy šikany



- na  triednických  hodinách  prebehli  aktivity  venované  Sv.  dňu  boja  proti  drogám, 
rovnako boli zhotovené nástenky k tejto téme v 7. – 9. ročníku

- v rámci  výchovných  predmetov  sme  zhotovovali  projekty  formou  koláží  na  tému 
Zdravie vs. drogy

- na triednických hodinách, ale aj v rámci výchovných predmetov sa uskutočnili besedy 
na tému „Ľudské telo- cigareta a alkohol“, kde bolo poukázané na negatívne dôsledky 
fajčenia a alkoholu na človeka

December

- osobitnú  pozornosť  sme  venovali  programom  prevencie  fajčenia  a používania 
alkoholu formou inovatívnych programov CESTA

- v 8. a 9. ročníku boli na triednických hodinách  realizované besedy o nebezpečenstve 
šírenia AIDS, zdroje nákazy, žiaci prostredníctvom internetu získali informácie na túto 
tému počas hodín etickej a občianskej výchovy

- v rámci triednických hodín boli realizované prednášky na tému Škodlivosť fajčenia na 
zdravie človeka

- zapojenie sa do projektu „Zober loptu nie drogy“

- žiaci 5.  -9. ročníka vyplnili dotazníky, v ktorých sme zisťovali dôvody, prečo mladí 
ľudia začínajú fajčiť,  či žiaci poznajú negatívne dôsledky, ktoré fajčenie spôsobuje 
a vplýva na zdravie človeka, skúsenosti s fajčením a rovnako dostupnosť cigariet pre 
mladistvých, zisťovali sme aj to, či v rodine fajčia ostatní rodinní príslušníci.

Január

- boli vyhodnotené dotazníky o fajčení

- uskutočnila sa výtvarná súťaž STOP DROGÁM“

- premietnutie filmu Fajčenie –vraždiaci návyk

- realizovaná prednáška v 7. – 9. Ročníku – na tému –Závislosť na fajčení a alkohole

 
Február:
- počas hodín občianskej výchovy, etickej výchovy boli realizované besedy a prednášky k 
problematike alkoholizmu

-práca s internetom (www.drogynie.sk- skutočné príbehy drogovo závislých ľudí –diskusia) 
bola realizovaná u žiakov 7. – 9. ročníka

 Marec:

-literárna súťaž „Drogy ničia človeka“ bola realizovaná u žiakov 2. stupňa – žiaci formou 
krátkych literárnych útvarov vyjadrili svoje názory, postrehy k tejto téme 

-  na 1. a 2. stupni v jednotlivých ročníkoch počas triednických hodín boli realizované besedy 
na tému „Stop šikanovaniu“



- „Ako trávim voľný čas“ – v rámci triednických hodín boli realizované  besedy vedúce deti 
k užitočnému tráveniu voľného času, k tolerancii, spolupráci, asertívnemu správaniu – 

-v rámci Svetového dňa vody boli so žiakmi v rámci triednických hodín realizované besedy, 
prostredníctvom ktorých si pripomenuli dôležitosť pitného režimu

Apríl:
- na škole pokračovala  literárna súťaž na tému „Prečo nebrať drogy“  -  žiaci  formou rôznych 
literárnych žánrov – (úvaha,  báseň,  poviedka,  príbeh, diskusný príspevok) vyjadrili   svoje 
názory na danú problematiku

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

 -  v spolupráci  s Ligou  proti  rakovine  bola  zorganizovaná   finančná  zbierka  pre  ľudí 
postihnutých rakovinou pod názvom Deň narcisov

Máj:

-  u žiakov 5.  a 6.  roč.  sa uskutočnila  beseda na tému „Kyberšikana s policajtkou Mgr.  K. 
Puciovou 
- prednáška – „Bezpečnosť na internete“ bola realizovaná v rámci výchovných predmetov 
resp. triednických hodinách
- „Ako čeliť šikane“- diskusia o problematike šikanovania na školách bola  uskutočnená so 
žiakmi na triednických hodinách

Jún

-   uskutočnená prednáška k problematike šikany „Obeť a agresor“  a s ňou spojená diskusia 
so žiakmi
-     pri  príležitosti  Svetového   deň  boja  proti  drogám  (26.6.)  žiaci  na  hodinách  výtvarnej 
výchovy spracovali túto tematiku formou koláží, kresieb
-   „Drogy a ochrana pred nimi“ – besedu realizovali triedni učitelia na 2. stupni
-     Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy

Vyhodnotenie plánu dopravnej výchovy za  šk. rok 2012/2013

Výchova a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných 
komunikáciách  (ďalej  len  „dopravná  výchova“)  a realizácia  praktického  výcviku  žiakov 
základných škôl (ďalej len „praktický výcvik žiakov“) na DDI sa tak stáva veľmi dôležitou 
súčasťou výchovy a vzdelávania na tunajšej základnej škole v Zemplínskej Teplici.
            V školskom roku 2012/2013 sa v jednotlivých ročníkoch ZŠ a špeciálnych 
triedach vykonávalo :
V mesiaci september 2012 sa  u žiakov 1. ročníka ZŠ a vo februári 2013 u  žiakov 5. 
ročníka  špeciálnych  tried  uskutočnilo  praktické  precvičovanie  získaných  vedomostí 
v simulovanej situácii na ŠI v roli chodcov:

 nácvik ako byť videný (deti sú menšie ako dospelí), nácvik bezpečnej vzdialenosti od 
prichádzajúceho  vozidla,  nácvik  zorientovania  sa  v dopravnej  situácii,  chôdza  po 
chodníku, chôdza po ceste, prechádzanie cez cestu na priechode pre chodcov/mimo 



priechodu,  prechádzanie  cez  cestu na križovatke  s prevádzkou riadenou svetelnými 
signálmi alebo pokynmi policajta, prechádzanie cez cestu na križovatke s neriadenou 
prevádzkou, iné podľa tematického plánu ale aj uváženia vyučujúceho.

V mesiaci október 2012 sa u žiakov 2. ročníka ZŠ a  v marci 2013 u žiakov 6. ročníka 
špeciálnych  tried  uskutočnilo  praktické  precvičovanie  získaných  vedomostí 
v simulovanej situácii na DDI v roli chodcov a pasažierov ako aj návšteva dopravného 
ihriska okrem žiakov špeciálnych tried :

 nácvik  primeraného  a bezpečného  správania  (pripútanie,  resp.  sedačka  a podobne), 
nácvik  vystupovania  z auta  a autobusu,  chôdza  po  chodníku,  chôdza  po  ceste, 
prechádzanie cez cestu na priechode pre chodcov/mimo priechodu, prechádzanie cez 
cestu na križovatke s prevádzkou riadenou svetelnými signálmi alebo pokynmi 

 policajta,  prechádzanie cez cestu na križovatke s neriadenou prevádzkou, iné podľa 
tematického plánu ale aj uváženia vyučujúceho.

V mesiaci november 2012 sa u žiakov 3. ročníka ZŠ a v apríli 2013 u  žiakov 7. ročníka 
špeciálnych tried uskutočnilo praktické precvičovanie získaných vedomostí 
v simulovanej situácii na ŠI v roli cyklistov:

 používanie ochrannej prilby a jej význam,  základné prvky techniky jazdy na bicykli, 
nácvik zručnej jazdy na bicykli, nácvik primeraného odstupu od vozidiel (najmä pri 
odbočovaní vozidiel), nácvik „slepého uhla“ (vodič nevidí všetko okolo vozidla), iné 
podľa tematického plánu ale aj uváženia vyučujúceho.

V mesiaci december 2012  sau žiakov 4. ročníka ZŠ a v máji 2013 u žiakov 8. ročníka 
špeciálnych tried  uskutočnilo praktické precvičovanie získaných vedomostí simulovanej 
situácii na ŠI. Bezpečný šport na kolesách:

 vychádzanie od pravého okraja vozovky, jazda pri pravom okraji vozovky, postupné 
zastavenie  pri  pravom okraji  vozovky,  vchádzanie  na  vozovku  z miesta  ležiaceho 
mimo  cesty,  jazda  v obojsmernej  premávke,  obchádzanie  prekážky,  prechádzanie 
nebezpečných  miest  a úsekov,  predchádzanie  vozidiel,  jazda  v skupine,  jazda  cez 
križovatku  s riadenou  prevádzkou  -  vyznačenú  dopravnými  značkami,  jazda  cez 
križovatku s cestami rozlíšenými dopravnými značkami na hlavnú a vedľajšiu, jazda 
cez križovatku ciest nerozlíšených dopravnými značkami, odbočovanie vpravo/vľavo, 
jazda  v kruhovom objazde,  minimálna  inštruktáž  bezpečnej  výbavy a oblečenia  na 
bicykel,  korčule,  skateboard, jazda zručnosti  cez malé prekážky, ukážky bezpečnej 
jazdy.

V mesiaci  január 2013 sa u žiakov 5.  ročníka  ZŠ a v júni  2013 u žiakov 9.  ročníka 
špeciálnych tried uskutočnilo situačné riešenie výcvikového priestoru ŠI a jeho technické 
vybavenie musí imitovať modely reálnych situácií v cestnej premávke, musí poskytovať 
možnosti nácviku bezpečného správania sa, najmä:

 chôdza  po  chodníku,  chôdza  po  ceste,  prechádzanie  cez  cestu  na  priechode  pre 
chodcov/mimo  priechodu,  prechádzanie  cez  cestu  na  križovatke  s prevádzkou 
riadenou  svetelnými  signálmi  alebo  pokynmi  policajta,  prechádzanie  cez  cestu  na 
križovatke  s neriadenou  prevádzkou,  základné  prvky  techniky  jazdy  na  bicykli, 
vychádzanie od pravého okraja vozovky, jazda pri pravom okraji vozovky, postupné 
zastavenie  pri  pravom okraji  vozovky,  vchádzanie  na  vozovku  z miesta  ležiaceho 
mimo  cesty,  jazda  v obojsmernej  premávke,  obchádzanie  prekážky,  prechádzanie 
nebezpečných  miest  a úsekov,  predchádzanie  vozidiel,  jazda  v skupine,  jazda  cez 
križovatku  s riadenou  prevádzkou  -  vyznačenú  dopravnými  značkami,  jazda  cez 
križovatku s cestami rozlíšenými dopravnými značkami na hlavnú a vedľajšiu, jazda 
cez križovatku ciest nerozlíšených dopravnými značkami, odbočovanie vpravo/vľavo, 
jazda v kruhovom objazde.



Vyhodnotenie plánu Multikultúrnej výchovy za šk. rok  2012/2013

       Žiaci všetkých vekových kategórií  sú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote 
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a 
aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom 
okolí. 
       Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova bolo preto 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 2012
   Do učebných plánov jednotlivých predmetov 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.

 september – október 2012
 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. 

 november 2012– jún 2013
 V priebehu školského roka naša škola organizovala rôzne besedy s ľuďmi, ktorí pochádzajú 
s rôznych krajín, ktorí prispievajú ku kultúrnemu dialógu.

 december 2012
10. decembra si pripomíname 63. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
Valným zhromaždením OSN. Pri tejto príležitosti sa väčší dôraz na vyučovaní kladie na 
problematiku ľudských práv a na triednických hodinách vyplnili žiaci dotazník mapujúci túto 
problematiku. Táto čiastková úloha sa niesla v duchu – týždeň ľudských práv, ktorá bola 
splnená.

 január 2013- jún 2013   
Projekt: „Jeden svet pre školy“, úloha bola časovo náročnejšia, preto aj jej realizácia
trvala  v priebehu  január  –  jún  2013.  Premietanie  filmov, ktoré  vedú  mladých  ľudí  k 
premýšľaniu  o  hodnotách  otvorenej,  tolerantnej  a  demokratickej  spoločnosti  na  dianie  v 



rozvojových krajinách. Filmy nabádali  žiakov ku kritickému mysleniu,  otvorenej  diskusii, 
formovaniu vlastných názorov, rozširovaniu sociálneho a kultúrneho povedomia, prepájaniu 
súvislostí, uvedomeniu si príčin a dôsledkov javov a problémov, k empatii a zodpovednosti. 
Filmy  boli  premietané  v rámci  Etickej  výchovy  a triednických  hodín, ktorý  podporuje 
multikultúrny dialóg.
 DVD, http://www.jedensvet.sk/index.php?ID=740

 február 2013
V rámci Etickej výchovy boli odprednášanie témy: Úcta k človeku: ,,Žiak rozumie faktorom, 
ktoré ovplyvňujú postavenie jedinca v spoločnosti. Uvedomuje si, ako kolektívne stereotypy 
skresľujú  vnímanie  jedincov.“  Cieľom aktivít  bolo  aby žiaci  pochopili  a uvedomili  si,  že 
každý človek si zaslúži úctu a rešpekt.

 marec 2013 – apríl 2013
V rámci Etickej výchovy a triednických hodín sme prezentovali témy: Diskriminácia Cieľom 
prezentácie a aktivít  bolo aby žiaci pochopili pojem tohto slova a vedeli ho uplatniť v praxi. 
Aby si uvedomili, kde všade sa s diskrimináciou môžeme stretnú

Vyhodnotenie plánu práce   Ochrana života a     zdravia za šk.rok 2012/2013  

Úloha : Zapracovanie prierezových tém do TVVP a plánov triednych učiteľov :
1. Bezpečnosť, opatrnosť pri hrách
2. Cvičenie, pohyb na čerstvom vzduchu
3. Hygiena pri atletickej činnosti
4. Správne držanie tela pri rôznych činnostiach
5. Bezpečnosť pri behu, cvičení
6. Správna životospráva, režim dňa a miesto pohybovej aktivity v ňom
7. Zásady poskytovania pomoci a záchrany nielen pri cvičení
8. Starostlivosť o zdravie cvičením
9. Zásady hygieny – obliekanie sa na rôzne činnosti
10. Pohybová aktivita – základ zdravého života
11. Vitamíny – predpoklad zdravia
12. Oboznámiť žiakov s pojmom droga
13. Oboznámiť žiakov s negatívnymi účinkami fajčenia, alkoholu a iných drog na zdravie 

a správanie človeka
14. Pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov
15. Poznať významné budovy a ich účel /zdravotnícke stredisko, lekáreň..../
16. Správanie sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch
17. Disciplína pri práci, ohľaduplnosť

Učitelia  si  zapracovali  jednotlivé  prierezové  témy  do  svojich  tematických  výchovno-
vzdelávacích plánov a plánov triednych učiteľov. 
Úloha  : Uskutočniť jesennú časť prípravy OŽaZ
V dňoch 29.10. a 30.10.2012 sa na škole uskutočnila jesenná časť prípravy ochrany života 
a zdravia.  Dňa  29.10.2012  prebehla  teoretická  príprava  v jednotlivých  ročníkoch  podľa 
obsahového zamerania. Na poslednej hodine prebehla evakuácia školy. Dňa 30.12.2012 pre 
druhý  stupeň  ZŠ  bola  nachystaná  praktická  časť  v oblasti  Rakovec,  ale  pre  nepriaznivé 
počasie sa uskutočnil náhradný program. V telocvični najprv boli žiakom premietnuté krátke 

http://www.jedensvet.sk/index.php?ID=740


filmy z práce záchranárov, čo má obsahovať evakuačná batožina, ako postupovať pri upadnutí 
osoby  do  bezvedomia  a práca  hasičov  z Michaloviec  pri  prezentácii  na  parkovisku  pred 
obchodným centrom Zemplín. V ďalšej časti žiaci odpovedali na krátke kvízové otázky, ktoré 
boli  nachystané  z obsahového  zamerania  teoretickej  časti.  Neskôr  členky  družstva 
záchranárov predviedli ukážky rýchleho ošetrenia zlomeniny nohy, stabilizovanú polohu atď. 
Žiaci  si  potom  mohli  vyskúšať  jednotlivé  ošetrenia  samostatne.  Z praktickej  časti  je 
vyhotovená aj fotodokumentácia, ktorá je publikovaná na školskej webovej stránke.
Mimo plánovaných úloh  :
Mimo  plánu  práce  sa  žiaci  zúčastnili  v rámci  detskej  organizácie  Fénix  korčuľovania 
v Trebišove. 5.2.2013 sa odohralo druhé kolo satelitného turnaja v malom futbale, kde naše 
družstvo po troch výhrach a jednej remíze obsadilo prvé miesto. Mladší žiaci sa zúčastnili 
22.ročníka turnaja v malom futbale, kde obsadili 5.miesto. 19.3.2013 sa v telocvični na ZŠ 
Komenského v Sečovciach uskutočnil 5.ročník Komenského latky v skoku do výšky. Xénia 
Bélová  obsadila  10.miesto  a Matej  Drobňák  obsadil  9.miesto.  22.marca  v rámci 
medzinárodného dňa vody sa pre nepriaznivé počasie nepodarilo vyčistiť lokalitu v obci a pre 
studené počasie sa neuskutočnili vychádzky do prírody pri príležitosti prvého jarného dňa. 
Tretie kolo satelitného turnaja v malom futbale sa preložilo na 2.5.2013. 19.4.2013 sa v rámci 
dňa Zeme žiaci zúčastnili vyčistenia lokality od cintorína smerom na ovocný sad a ďalej na 
okraj  lesa.  Akcia  bola  úspešná,  keďže  sa  vyzbieralo  zopár  vriec  odpadu.  Teoretická 
a praktická časť cvičenia OZO sa po dohode s vedením školy preložila na záver školského 
roku. 2.mája sa uskutočnilo tretie  kolo satelitného turnaja  v malom futbale vo Vojčiciach. 
Naše družstvo tam podalo slabší výkon a umiestnilo sa na 4.mieste. 7.mája sa v priestoroch 
ZŠ Komenského v Sečovciach uskutočnilo obvodové kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok 
ZŠ.  Po  obodovaní  jednotlivých  výkonov  v Trebišove  naše  družstvá  na  okresné  kolo 
nepostúpili.  Chlapci  aj  dievčatá  obsadili  11.miesto.  14.mája  sa  uskutočnilo  štvrté  kolo 
satelitného turnaja v malom futbale na našom ihrisku. Družstvo ZŠ Vojčice nepricestovalo 
a tak v daždivom počasí sme na domácej pôde obsadili 2.miesto. V rámci telesnej a športovej 
výchovy  sa  uskutočnili  v prírode  športovo  pohybové  cvičenia.  21.mája  sa  žiaci  narodení 
v roku 2000 a mladší zúčastnili školského kola 14.ročníka celoslovenskej postupovej súťaže 
„Hľadáme  nových  olympionikov  2013“.  Na  krajské  kolo  postúpili  najlepší  z kategórií 
(Malčická Natália a Drobňák Erik). V dňoch 30. a 31.mája sa v priestoroch ZŠ Komenského 
Sečovce uskutočnili  poddargovské hry žiakov. V atletike najlepší  výsledok pre našu školu 
získal Jakub Čirip v behu na 1000 metrov (3.miesto). Vo futbalovom turnaji naše družstvo 
obsadilo  konečné  6.miesto.  11.júna  sa uskutočnilo  piate  kolo satelitného  turnaja  v malom 
futbale v Parchovanoch. Keďže družstvá ZŠ Vojčice a Cirkevnej ZŠ Sečovce nepricestovali, 
turnaj sa už len dohrával. Naše družstvo obsadilo konečné 3.miesto a na pamiatku si donieslo 
pohár  a diplom.  20.júna  sa  na  ATU  Košice  uskutočnilo  krajské  kolo  „hľadáme  nových 
olympionikov  2013“.  Erik  Drobňák  obsadil  v behu  na  1000  metrov  7.miesto  a Natália 
Malčická v behu na 600 metrov 14.miesto, ako družstvo sme sa umiestnili na 9.mieste. Dňa 
21.júna sa uskutočnila teoretická príprava OČaP s nácvikom evakuácie školy. 26.júna bola 
praktická  časť  OČaP,  kde  si  žiaci  mohli  prakticky  overiť  svoje  vedomosti  zo  zdravotnej 
prípravy, pohybu v prírode, orientácie, balenia evakuačnej batožiny, dopravnej výchovy pri 
presune zo školy do neďalekej oblasti zvanej Rakovec.

     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 
boli využívané 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. 
Na začiatku šk. roka sme zriadili aj učebňu jazykov, ktorú využívali učitelia I. aj II. stupňa. V 
hlavnej budove sa nachádzajú kancelárie vedenia , školská knižnica, kabinety a sociálne 
zariadenia. V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa vyučovyli 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  a dvakrát týždenne v nej prebiehalo vyučovanie 
hudobnej výchovy, ktorú vyučovali externe učiteľky zo ZUŠ v Sečovciach 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 bola telocvičňa využívaná 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. Škola spolupracovala s predajcami 
učebníc, náučnej literatúry, ale aj beletrie, a tak postupne v rámci tejto ponuky obohatila 
školský  knižný fond. Knižnica mala určený čas pre požičiavanie kníh žiakmi aj na domáce 
čítanie. 
Kabinetné zbierky učebných pomôcok sme postupne dopĺňali a koncom decembra sme 
vyradili zastaralé pomôcky. Finančné prostriedky na nákupy  sme čerpali z vlastných zdrojov 
a časť didaktických pomôcok a didaktickej techniky sme získali aj z projektov, do ktorých je 
škola zapojená. 
Starostlivosť o učebne a inventár zbierok zabezpečovali zodpovední pedagogickí zamestnanci 
v spolupráci s vedením školy. 

Zhodnotenie vnútro školskej kontroly

       V šk. roku  2012/2013 bola kontrola práce pedagogických pracovníkov na úseku výchovy 
a vzdelávania realizovaná formou hospitácií, osobných pohovorov, vstupných a výstupných 
previerok žiakov, kontrolou školskej pedagogickej dokumentácie.
       Základné  informácie  o  úrovni  výchovy  a  vzdelávania  získalo  vedenie  školy  aj  z 
výsledkov  vstupných  a  výstupných  previerok.  Škola  mala  vypracovaný  plán  kontrolnej 
činnosti, ktorý bol  súčasťou plánu práce školy. 

Riaditeľ  školy  uskutočnil  niekoľko  hospitácií  u učiteľov  0.až  9.roč.  ZŠ  a učiteľov 
špeciálnych tried. O každej hospitácií  bol napísaný zápis s rozborom. Následne po hospitácií 
bol realizovaný pohovor s učiteľmi a  prijaté príslušné opatrenia zo zisteného stavu. Učitelia 
venovali  zvýšenú  pozornosť  rozvoju  komunikačných  schopností  žiakov,  technike  čítania, 
práci  s učebným  textom,  rozvoju  vzťahu  k práci,  estetike  žiackych  prejavov,  rozvoju 
samostatnosti,  talentov  žiakov,  rozvoju  tvorivosti,  rozvoju  mravných  vlastností..  Na 
vyučovacích hodinách ako aj v mimoškolskej činnosti plnili učitelia konkrétne úlohy mravnej, 
zdravotnej,  enviromentálnej,  protidrogovej  a vlasteneckej  výchovy  a výchove  v boji  proti 
záškoláctvu a kriminalite.

Stručné zhodnotenie úloh školy v     metodickej oblasti  



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

Ukončenie predatestačného vzdelávania MPC RP Prešov:
Mgr. Varga Michal
Mgr. Hlebašková Slávka
Mgr. Kačuráková Libuša
Mgr. Farkašová Mária
Mgr. Michalčová Alena
Mgr. Kleban Slavomír
Mgr. Hanuľová Blanka
OFEORD seminár CVČ Domino Košice:
Mgr. Hahuľová Blanka
         Halaszová Adriána 
Mgr. Lukáčová Monika
Čitateľská gramotnosť MPC Prešov:
Mgr. Kleban Slavomír
Mgr. Farkašová Mária
Mgr. Michalčová Alena

Prosociálne správanie Košice:
Mgr. Stropkaiová Miroslava
Prevencia drogovej závislosti CPPPaP Trebišov:
PaedDr. Grešlíková Zuzana
Predatestačné školenie MPC Prešov:
Mgr. Jindra Štedlová
Mgr. Blanka Hanuľová
Globálne rozvojové vzdelávanie MPC Prešov:
Mgr. Kleban Slavomír
Mgr. Farkašová Mária
Mgr. Michalčová Alena
Mgr. Lukáčová Lívia
Mgr. Kačuráková Libuša
Mgr. Šrefanišinová Erika
Mgr. Štedlová Jindra
Cesta k emocionálnej zrelosti:
PaedDr. Grešlíková Zuzana
Seminár NÚCEM:
Mgr. Varga Michal
Rozširujúce štúdium:
Anglický jazyk – Mgr. Monika Lukáčová 

Činnosť výchovného poradenstva  

  Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s  
  výchovnými a vzdelávacími problémami 



-  sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní 
-  odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia
CPPPaP- 18 žiakov do 0-tého ročníka, 22 žiakov 1. ročníkov
CŠPP – 17 žiakov, 3 žiaci diagnostika k voľbe povolania
-  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, resp. ich preradenie do špeciálnych tried   
-  pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na   
    stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej  
    literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami 

 Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov  
-  usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania
-  oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka 
-  individuálna poradenská a konzultačná činnosťou, oboznámenie žiakov a rodičov  
   s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie
-  evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracovanie podkladov a   
   prehľadov o profesionálnej orientácii žiakov 
-  príprava podkladov a realizácia  vstupných dokladov žiakov končiacich školskú 
   dochádzku v ZŠ 
-  prihlášky na stredné školy -  11 žiakov 9. ročníka, 1 žiak 6.A, 1 žiak 7. A, 1 žiak 8.A, 6 
žiakov špeciálnych tried,  spolu končiacich 30 žiakov
  
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 – Vážim si ťa, láska 9.A
-  beseda o trestnoprávnej zodpovednosti, kyberšikane 5.A,6.A– PZ Trebišov Mgr. Puciová
-  pohovory so žiakmi a rodičmi pred príslušníkmi polície o kyberšikane

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. V školskom roku 2012 /2013 bolo vytvorených 16 
záujmových útvarov. Krúžky boli v I. polroku vedené pod záštitou CVČ v Sečovciach .

KRÚŽKY    –  2012 / 2013

deň od – do záujmový útvar (ZÚ) ZÚ vedie (meno)2

streda 12:30-14:30 Divadelný krúžok Mgr. Sabová
utorok,štvrtok 11:30-12:30 Čiteteľský krúžok Mgr. Vasilková



pondelok 12:30-14:30 Výtvarný krúžok Mgr. Lukáčová L.
streda 12:30-14:30 Rozprávkový svet Mgr. Kačuráková

streda,štvrtok 11:15- 12:15 Šikovné ruky Mgr. Vasilišin

štvrtok,piatok
12:25-13:25
11:30-12:30

Šikovníček Mgr. Kereštanová

pondelok,piatok 12:25-13:25 Hravo a tvorivo Mgr. Štedlová
streda 13:15-15:15 Počítačový krúžok 1 Mgr. Stančíková
utorok 12:45-14:45 Hudobno-dramatický Mgr. Spišáková
streda 13:45-15:45 Hádzanársky krúžok Mgr. Varga

streda,piatok
13:00-14:00
12:15-13:15

Spevácky krúžok Mgr. Hanuľová

streda
10:55- 12:10
16:20-17:05

Počítačový krúžok III Mgr. Kleban

štvrtok, piatok 16:20–17:20 Tvorivá dielňa Mgr. Farkašová
pondelok, streda 16:20-17:20 Šikovné deti Mgr. Michalčová

pondelok,piatok
11:10-12:10
16:20–17:20

Počítačový krúžok II. Mgr. Štefanišinová

štvrtok 13:30-15:30 Športovo-turistický RNDr. Pavel Roman

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. 

Krúžky CVS na ZŠ  v šk. roku 2012/2013

Titl. Meno Priezvisko
Názov krúžku 

-MRK
Deň krúžku Čas krúžku

Mgr. Blanka Hanuľová Fitness Pondelok 12:45-14:45

Mgr. Libuša Kačuráková Pohybové hry Pondelok 12:45-14:45

Mgr. Martina Kereštanová
Základné domáce 
činnosti

Utorok 12:30-14:30

Mgr. Slavomír Kleban
Prírodovedný 
poznávací

Po; Ut;   St; 
Pi

11:05-12:05

Mgr. Lívia Lukáčová
Tvorivé 
spracovanie 
materiálu

Utorok 
Štvrtok

12:45-14:45,    
12:45-14:45

Mgr. Sylvia Písečná Šikovné prsty Štvrtok 13:20-15:20

Mgr. Eva Sabová Maľovanie Utorok 13:20-15:20

Mgr. Jana Spišáková Bedmintonový Streda 12:45-14:45

Mgr. Miroslava Stropkaiová
Poznávame 
prírodu

Utorok 
Štvrtok

16:20-17:20

Mgr. Jindřiška Štedlová Šikovníci
Utorok 
Štvrtok

12:45-14:45 
13:20-15:20

Mgr. Michal Varga Florbalový Utorok 13:45-15:45



Mgr. Michal Varga Mladí hasiči Piatok 13:45-15:45

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Školský život detí nemôže byť len o učení. K škole patrí aj zábava, mimoškolská činnosť, 
uspokojovanie  záujmov ,  koníčkov a potrieb  našich  žiakov.  Preto  sme  sa  snažili,  aby  aj 
kalendár mimo vyučovacích a mimoškolských podujatí bol pestrý a pre žiakov príťažlivý. Je 
to  veľmi  dôležitá  súčasť  výchovy  a vzdelávania  v škole.  Aj  súťaženie  a porovnávanie 
vedomostí a schopností žiakov medzi sebou a so žiakmi iných škôl je dôležité. Snažili sme  sa 
zapájať do čo najväčšieho počtu rôznych súťaží . Škola je zapojená do projektu recyklácie 
opotrebovaných drobných elektrotechnických zariadení a do projektu „Zbieram baterky“. Na 
našej škole pracuje  Detská organizácia Fénix, ktorá pre žiakov pripravuje zaujímavé aktivity 
v rámci voľného času. 

Žiaci našej školy sa zúčastnili aj týchto akcií: 

- ČOKO FESTIVAL – DO Fénix
- Okresné kolo v cezpoľnom behu – 3. miesto chlapci
- Finančná zbierka na útolok zvierat
- Zber gaštanov
- Obvodné kolo v malom futbale Jednota COOP – 2. miesto
- 72 hodín- upratovanie v prírode – DO Fénix
- Staviame vtáčie búdky – DO Fénix
- Fontána pre Zuzana – divadelné predstavenie
- Návšteva dopravného ihriska Trebišov
- Čaj pre starkých
- Haloween – diskotéka
- Ako sa zmenila naša obec – výtvarná súťaž
- Návšteva Bábkového divadla v Košiciach
- Výprava nádeje – televízna súťaž v STV Bratislava – 2. miesto
- Ruža mojej duše – literárna tvorba
- CINEMAX Košice – DO Fénix
- I – Bobor – súťaž IKT
- PRO EDUCO – veľtrh vzdelávanie Košice
- Kyberšikana – prednáška
- Zubná hygiéna – beseda so zdravotnou sestrou
- Zemplín špiva a hutori – 2. miesto
- Olympiáda zo Slovenského jazyka – šk.kolo, obv. kolo
- Návšteva Východoslovenskej galérie v Košiciach – DO Fénix
- Zober loptu nie drogy – Futsal TV 2012
- Vianočná ikebana
- Basketbalové stretnutie – Euroliga good Angels Košice
- Pytagoriáda – šk.kolo, okr. kolo
- Januárová sánkovačka – DO Fénix
- Fénixáci na ľade
- Geografická olympiáda –  šk.kolo, okr.kolo
- Hviezdičková disco – DO Fénix



- Karneval
- 2. kolo satelitného futbalu – 1. miesto
- CVČ hľadá Superstar
- Klzisko Trebišov
- Vesmír očami detí – výtvarná súťaž
- 22. ročník turnaja ml. žiakov vo futbale
- Hviezdoslavov Kubín – šk.kolo, okresné kolo
- Rozprávkové vretienko – šk.kolo, okr. kolo, celoslovenské kolo
- 5. ročník Komenského latky v skoku do výšky
- 112 očami detí – výtvarná súťaž
- Veľkonočná ikebana
- Svetový deň vody
- Veľkonočné tvorivé dielne – Fénix
- Na čaji s Andersenom – Fénix
- Dvaja z jednej lavice
- Časopis Adamko – výtvarná súťaž
- DO Fénix – Športovanie v prírode
- Deň Zeme – zber odpadu v obci
- Výlet na rybník – Fénix
- 3. kolo satelitného turnaja vo futbale
- Obvodové kolo v atletike
- Výlet na Ortáš – Fénix
- Súťaž družstiev zdravotníkov – 1. miesto
- Beseda s ochranármi – CHKO Latorica
- MDD – Hasičská stanica Košice
- Školský výlet do ZOO Košice
- Škola v prírode – Stará Ľubovňa
- 5. kolo satelitného turnaja
- Výlet Stará Ľubovňa – Fénix
- Výlet Ľubovnianske kúpele – Fénix
- Hľadáme nových olympionikov  - krajská súťaž
- Výlet na Slanský hrad – Fénix

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Psychohygienické  podmienky  pre  výchovu  a  vzdelávanie  v  škole  boli  dobré.  V škole  sa 
dodržiavali všetky psychohygienické zásady tvorby rozvrhu hodín, organizácie vyučovacieho 
procesu a mimoškolskej činnosti. 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 mala 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. 



Učitelia pristupovali  ku všetkým žiakom rovnako, talentovanejších zapájali do predmetových 
súťaží a olympiád. Hodnotenie žiakov bolo dané klasifikačným poriadkom, všetci učitelia sa 
usilovali o jeho dodržiavanie.
Žiaci boli s pravidlami školského poriadku oboznámení na začiatku školského roka. Vnútorný 
poriadok školy jasne stanovoval pravidlá správania sa žiakov, ich práva i povinnosti a z nich 
vyplývajúce odmeny i sankcie. 
Výzdoba interiéru školy bola na dobrej úrovni, nástenky, na ktorých boli prezentované práce 
žiakov, sa pravidelne inovovali. Výzdoba vestibulu, ale aj ostatných priestorov školy sa
realizovala aj pri príležitostných sviatkoch a akciách školy. 

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.

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

 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.

Správa o     hospodárení za rok 2012  

Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2012

K 30. 6. 2012 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej výške 
556 056,07  €. Z tejto sumy boli finančné prostriedky určené:
Na prenesené kompetencie:

 Normatívne 455 751,00 €
 Na dopravné     7 057,23 €



 Na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostr.   10 567,00 €
 ESF a ŠR  - projekt MRK   19 753,40 €
 Spolufinancovanie OcÚ – projekt MRK     1 039,65 €
 Projekt MRK – z roku 2011        351,40 €
 Dopravné z roku 2011     1 374,67 €
 Na stravné pre deti v hmotnej núdzi   15 349,45 €
 Na prevádzku školského klubu   11 800,00 €
 Na prevádzku školskej jedálne   28 333,00 €
 Projekt – asistenti     5 027,67 €

K 31. 12. 2012 Základná škola čerpala finančné prostriedky na prenesené kompetencie 
v celkovej výške 473 375,23 €
Z týchto finančných prostriedkov sa najviac čerpalo na položku:
 610 a 620, t.j. mzdy a odvody vo výške  381 065,12 €.
631001: 603,10 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod 

žiakov na rôzne súťaže a olympiády
632: 34 731,09 € – elektrická energia, plyn, voda, poštové a telekomunikačné 

služby, internet
633: 19 514,43 € – nákup materiálu na údržbu (opravu podláh v triedach, stoličiek, 

lavíc a pod.) nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok, nákup software 
notebookov pre pedagógov, interaktívnu tabuľu, trampolíny, lopty, florbal – 
hokejky a loptičky, skrine do jazykovej učebne

635: 10 849,50 € - oprava vertikálnych žalúzií, výmena okien v pivničných 
priestoroch, aktualizácia programov, maľovanie tried v budove školskej jedálne

637: 18 760,34 € - 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  84 971,00 €.

642014: 1 374,67 € - dopravné z roku 2011
7 057,23 € – dopravné vyplatené po 31.3.2012. 

642015:    794,42 € - transféry na nemocenské dávky vyplatené na základnej škole.

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2012 bolo 473 375,23 €.

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2012 bolo 10 800,-  € a to na 
mzdy a odvody.

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2012 bolo 28 335,88 € a to na 
mzdy a odvody a na elektrickú energiu a ohrievače vody. 

Príspevok  na  stravné  v   hmotnej  núdzi  k 31. 12. 2012 bol čerpaný v celkovej výške 
15 349,45 €.

Čerpanie  finančných  prostriedkov  na  projekt  Podpora  inklúzie  žiakov  MRK 
celodenným výchovným programom k 31.12.2012 bol v celkovej výške 20 793,05 €:

z ESF 15 332,43 €
zo ŠR     1 804,18 €



spoluúčasť OÚ      913,46 €
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na 610,620  mzdy a odvody 3 745,34 €, na 630 

vo výške 14 664,16 € - odborné učebnice pre žiakov MRK, za dodávku a služby grafického 
spracovania  a tlače  publikácií  pre  žiakov MRK, návštevy kultúrno historických pamiatok, 
aktivít,  poznávacích výletov, úhrada vstupného na kultúrno-umelecké predstavenia, stravné 
balíčky,  dodávka  služby  odborného  psychológa  pre  poradenstvo  a osobné  hodnotenia 
predpokladov pre žiakov MRK.

Projekt bol ukončený 30.4.2012.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 265,39 €. 

Čerpanie finančných prostriedkov na projekt – asistenti:
Z ESF 2 983,66
Zo ŠR 2 330, 71

Tieto finančné prostriedky boli  použité  na mzdy a odvody pre asistentov učiteľa,  ktorí  sú 
zamestnaní na základnej škole od 1.9.2012.

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

V  šk. roku   2012 /2013  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. V niektorých prípadoch sa takouto cestou 
podarilo  zlepšiť  správanie  problémových  žiakov,  prípravu  na  vyučovanie.  Škola  v  rámci 
svojej  činnosti  participuje  s  mnohými  kultúrno-vzdelávacími  ,  ale  aj  spoločenskými 
organizáciami,  pretože výchova a vzdelávanie je súčasťou celospoločenského rozvoja. Bez 
dobrej spolupráce týchto subjektov by škola ťažko zabezpečovala kvalitne všetky svoje úlohy 
a ďalej sa rozvíjala. Bohatá bola aj spolupráca vedenia školy so starostami obecných úradov, 
predovšetkým  Zemplínskej  Teplice  v rámci  riešenia  materiálno  –  technických  záležitostí 
a rómskej  problematiky  a Radou  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.  Medzi  najviac  rozvinutú  oblasť  spolupráce  patrila 
spolupráca s CPPPaP / psychologické vyšetrenia žiakov, výchovné poradenstvo, besedy so 
žiakmi.)   Veľkú pozornosť sme  venovali  vzdelávaniu  žiakov so špecifickými výchovno-
vzdelávacími potrebami aj žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.

Záver 

Počas celého roka sme postupovali podl'a pedagogicko-organizačných pokynov. Vyučovali 
sme podl'a ŠVP a ŠKVaP a  platných učebných osnov a štandardov. Venovali sme pozornost' 
talentovaným  a  nadaným  žiakom,  individuálne  sme  pristupovali  k  slaboprospievajúcim 



žiakom. Všetci vyučujúci dbali na rozvíjanie vedomostí a zručností žiakov vo vyučovacom 
procese. 
Šk.rok 2012/2013 hodnotíme kladne, i ked' vieme, že máme aj nedostatky, ale snažíme  sa ich 
postupne odstraňovať.
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