
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy v     šk. roku 2015/2016   

Právny subjekt: IČO : 35541199
Názov : Základná škola
Sídlo:   Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica
Okres: Trebišov
Kraj: KE
Telef.číslo: 056 / 6796 214, 056/ 668 7500 
E – mail: skola@zszteplica.edu.sk

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

 Telef. Číslo: 056 / 6796 222

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

Rada školy  :      

Meno a priezvisko Poznámky
1. Predseda Mgr. Blanka Hanuľová
2. za pedagogických zamestnancov Mgr. Michal Varga podpredseda
3. ostatní zamestnanci školy p. Ján Miňo
4. zástupcovia rodičov p. Jana Zamboriová
5. p. Milota Antoniková
6. Mgr. Lucia Kristanová
7. p. Róbert Nový
8. zástupcovia zriaďovateľa p. Terézia Hrinčáková
9. p. Anna Kačuráková
10
.

p. Marek Sivák

11
.

p. Milan Čirip

Poradné orgány riaditeľa školy :

Pedagogická  rada  –  všetci  pedagogickí  a  výchovní  pracovníci  školy.  PR  je  poradným 
orgánom riaditeľa  školy. PR sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi, vyhláškami a 



smernicami MŠVVaŠ SR, organizačným poriadkom /vnútorným poriadkom/, ktoré vydáva 
riaditeľ  školy. PR zvoláva riaditeľ školy. 

Predmetové komisie a metodické združenie

Metodické združenia a predmetové komisie ustanovuje riaditeľ školy (§ 9 bod 6 smernice MŠ 
SSR č. 7496/1985-20 o zákl. škole z 5.7.1985). Sú poradným orgánom riaditeľa školy. Plnia 
metodickú,  riadiacu,  vzdelávaciu  a  kontrolnú  úlohu.  Vedúci  predmetových  komisií  a 
metodických združení zvolávajú zasadnutia aspoň 4x ročne, na základe vypracovaného plánu 
MZ  a  PK.  Ich  úlohou  je  sledovať  trendy  vo  vyučovaní,  navrhovať  úpravy  tematických 
výchovno-vzdelávacích  plánov,  koordinovať  prácu  vyučujúcich,  navrhovať  opatrenia  na 
zlepšenie  výchovno-vzdelávacích  výsledkov,  organizovať  predmetové  olympiády, 
usmerňovať činnosť svojich členov.

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

Štatistické údaje o     základnej škole   :

 počet všetkých tried ZŠ spolu : 22

nultý ročník : 1            1. – 4. roč. :7            5. – 9. roč. : 5            špeciálne triedy : 9 

 počet všetkých žiakov ZŠ spolu :    295

nultý ročník :  12

1. – 4. roč. : 162    

5. – 9. roč. : 68

špeciálne triedy :  65

      počet oddelení  ŠKD : 1 v nich počet žiakov : 26  

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov : 92     



 počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ : 214    

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 82 

 počet vymeškaných hodín  za celý šk. rok :  
ZŠ: 30 343 ŠT:  19 796      ZŠ+ŠT : 50 139 Priemer  na 1 žiaka: 169,96
z toho neospravedlnených : 

ZŠ: 4 535 ŠT:   2 751  ZŠ+ŠT : 7 286 Priemer  na 1 žiaka: 24,69

 počet znížených známok zo správania : 25

 2. stupňa : ZŠ - 13 , ŠT - 6 ,  3. stupňa :ZŠ – 1, ŠT- 1 4. stupňa : ZŠ – 0, ŠT - 4

 výchovné opatrenia   

pokarhanie RŠ : ZŠ - 45  , ŠT-  40  pochvala  RŠ :  ZŠ - 123  , ŠT- 2

 počet prospievajúcich žiakov :  ZŠ – 169  , ŠT –  61 ZŠ+ŠT -  230

  neprospievajúcich spolu : ZŠ –  27 ŠT –  0 ZŠ+ŠT -  27

 počet neklasifikovaných spolu : ZŠ – 34 , ŠT –  4             ZŠ+ŠT -  38            

( plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí )

 počet žiakov 1. – 4. ročníka so samými jednotkami : 24     

 počet žiakov 5. – 9. ročníka so samými jednotkami :  8 

 počet učiteľov vrátane RŠ a ZRŠ  - 28

 počet asistentov učiteľa v ZŠ : 1 počet vychovávateľov ŠKD : 1

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :   2

      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :   1      

 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: 10

Údaje o zaradených pedagogických zamestnancoch školy do kontinuálneho vzdelávania

v  šk. roku  2015/2016

 adaptačné vzdelávanie : 1    aktualizačné vzdelávanie : 0    inovačné vzdelávanie : 0

 špecializačné vzdelávanie : 0       kvalifikačné vzdelávanie : 0

 funkčné vzdelávanie : 0                     funkčné inovačné vzdelávanie : 1

 atestačné vzdelávanie  :  4





Zoznam žiakov končiacich základnú školu v     školskom roku 2015/2016  

Trieda 
2015-
2016

Poče
t

Meno a priezvisko Dátum nar.  rok doch.

9. A 14 Babjaková Radka
Berko Nikolas
Borovská Monika
Bubelínyi Martin
Demeter Marián
Drobňák Erik
Ďurková Alexandra
Dzurovčáková 
Kristína
Hajduková Kristína
Nováková Laura
Remešová Laura
Sýkora Milan
Tomková Tamara
Zámboriová Sabína

18.7.2001
18.10.1999
24.10.2000
19.3.2001
23.4.2001
5.9.2000
29.5.2001
27.9.2000
5.7.2001
3.11.2000
2.2.2001
18.4.2001
11.8.2001
3.1.2001

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

8.A     2 Nanár Jozef
Tokár Mário

23.4.2000
16.9.1999

10.rok
10.rok     

7.A 2 Džudžová Jozefína
Poráč Marcel

9.6.2000
3.4.2000

10. rok 
10. rok

3.B 2 Čopáková Diana
Horváthová Klaudia

29.12.1999
19.4.2000

10. rok zahr.
10. rok zahr. 

9.AŠ 4 Buka Milan
Džudžová Simona
Milo Jozef
Redai Lukáš

31.3.2000
17.9.1999
20.10.1999
22.6.2000

10. rok
10. rok
10. rok
10. rok   

8.AŠ

8.BŠ

3

    1

Baláž Adrián
Šenki Ján
Šenkiová Martina

Redaiová Jana

28.4.2000
9.1.2000
26.8.2000

9.11.1999

10.rok 
10.rok  
10.rok  

10.rok 

5.AŠ     2 Chroma Mária
Buka František

8.5.2000
28.4.2000

10. rok  
10. rok  

SPOLU: 30 žiakov      



Práca s     pedagogickými dokumentmi  

Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september  po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 
dohodli na niektorých úpravách TVVP v rámci kompetencií. Všetci učitelia mali vypracované 
vlastné  tematické  výchovno  -  vzdelávacie   plány  jednotlivých  predmetov  podľa  platných 
učebných  osnov,  POP  na  šk.  rok  2015/2016  a podľa  usmernení  MŠ  SR.  Plány  boli 
aktualizované  o úlohy  enviromentálnej  výchovy,  protidrogovej  výchovy,  výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu, ochrany života a zdravia človeka, dopravnej výchovy, mravnej 
výchovy,  mediálnej  výchovy,  multikultúrnej  výchovy,  finančnej  gramotnosti  a zdravotnej 
výchovy.
 Učivo  sa  do  triednych  kníh  zapisovalo  v súlade  s témami  v TVVP.  Triedni  učitelia 
zapracovali úlohy  PPŠ aj do plánov práce triednych učiteľov, plánov práce komisií PK a MZ, 
plánu práce výchovného poradcu a plánu práce školského klubu.

Činnosť PK ,     MZ a     koordinátorov výchov   

Vedúci  metodických  orgánov  predložili  hodnotenie  činnosti  za  školský  rok  2015/2016. 
Vedúci komisií  MZ a PK pracovali podľa plánov, ktoré boli vypracované podľa PPŠ a POP 
na  šk.  rok  2015/2016.  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 “
 v šk. roku 2015/2016

Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti predmetovej komisie.  Uskutočnilo sa päť 
stretnutí členov komisie. Na prvom stretnutí na začiatku školského roka sme prehodnotili plán 
činnosti  PK,  preštudovali  sme  klasifikačný  poriadok  a schválili  tematické  výchovno–
vzdelávacie  plány  pre  matematiku  a informatiku.  Členovia  komisie  preštudovali  pracovný 
poriadok  a prevádzkové  poriadky  učební  využívaných  na  našej  škole.  Na  novembrovom 
stretnutí  sme  vyhodnotili  štvrťročnú  klasifikáciu,  skoordinovali  zapojenie  žiakov  do 
matematických  a informatických  súťaží.  Zapojili  sme  žiakov  do  matematickej  súťaže 
Pytagoriáda.   Tretie  stretnutie  sa  uskutočnilo  po  polročnej  klasifikačnej  porade,  bolo 
zamerané na vyhodnotenie prvého polroka, vyhodnotenie klasifikácie a výsledky polročných 
testov.  Boli  navrhnuté opatrenia  pre lepšie prospievanie slabých žiakov v druhom polroku 
a diskutovali  sme  o vplyve  nepravidelnej  dochádzky  na  prospech  žiakov.  Pozornosť  sme 
venovali  úrovni  pripravenosti  deviatakov  pred  Testovaním9  a rozoberali  sme  možnosti 
zlepšenia súčasného stavu. Na aprílovom stretnutí sme vyhodnotili trištvrťročnú klasifikáciu, 
navrhli opatrenia pre pomoc slabo prospievajúcim žiakom, vyhodnotili výsledky Testovania9. 
Pozornosť sme venovali aj príprave žiakov deviateho ročníka na prijímacie pohovory. Všetci 
žiaci boli prijatí na vybrané stredné školy. Na záverečnom júnovom stretnutí sme prerokovali 
inovovaný  školský vzdelávací  program pre  šiesty  ročník  v šk.  roku 2016/17,  je  potrebné 
pripraviť  nový  plán  pre  M6  a I6.  Vyhodnotili  sme  klasifikáciu,  výstupné  testy  a činnosť 
predmetovej  komisie.   Súčasťou všetkých stretnutí  bola  aj  kontrolná činnosť vedúcej  PK, 
ktorá  sledovala  plnenie  TVVP,  písanie  písomných  prác  a testov, vzdelávanie  členov  PK 
a využívanie IKT nástrojov vo vyučovaní.

Vyhodnotenie plánu predmetovej komisie v oblasti človek a príroda a človek  spoločnosť 
za šk. rok 2015/2016



Plán  práce  PK  Človek  a príroda,  Človek  a spoločnosť   sa  plnil  podľa  časového 
harmonogramu.  Za 1. polrok  boli uskutočnené 3 stretnutia – v auguste, novembri a januári, 
za 2. polrok 2 stretnutia – v apríli a júni. PK Človek a príroda a Človek a spoločnosť  má 6 
členov – RNDr. Roman, Mgr.  Varga, Mgr. Horváthová, PaedDr.. Grešlíková, Mgr. Tudjová 
a Mgr.  Dobošová a zahŕňa predmety:  Človek a príroda – biológia,  chémia,  fyzika,  Človek 
a spoločnosť  –  geografia,  dejepis,  občianska  náuka.  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. 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,  finančná  gramotnosť,  osobnostný  a sociálny  rozvoj,  multikultúrna 
výchova,  tvorba  projektov  a rozvoj  prezentačných  zručností  a spolupracovali  sme so 
školskými  koordinátormi týchto výchov. Na hodinách geografie sme zvyšovali povedomie 
žiakov o globálnych témach, učitelia sa snažili rozvíjať kritické uvedomovanie si sociálnych, 
environmentálnych,  ekonomických a politických procesov vo svete. Na hodinách biológie 
a chémie boli uskutočnené praktické cvičenia podľa TVVP. Vyučujúci skvalitnili využívanie 
interaktívnej tabule vo vyučovacom procese za účelom väčšej názornosti a aktivizácie žiakov.

P.  uč.  Horváthová zorganizovala  školské kolo geografickej  olympiády,  ktorého sa 
zúčastnili  12 žiaci,  z toho 8 úspešne a 5 žiaci  sa  zúčastnili   Okresného kola geografickej 
olympiády v Trebišove.

Čiastkové úlohy plnil  každý člen PK priebežne – starostlivosť o kabinety, zapojenie 
žiakov do olympiád a súťaží. 

Na  zasadnutiach PK boli členovia oboznámení s metodickými príručkami, učebnými 
osnovami,  pedagogicko-organizačnými  pokynmi  pre  školy.  Prejednali  sme  TVVP  pre 
jednotlivé predmety a hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Vyhodnotili sme štvrťročnú, polročnú 
a  koncoročnú  klasifikáciu  žiakov,  vstupné,  polročné  a výstupné  testy.  Prediskutovali  sme 
zapojenie  žiakov  do  olympiád.  Vedúca  PK  skontrolovala  plnenie  TVVP  a časové  sklzy 
v jednotlivých predmetoch. P.uč. Grešlíková oboznámila členov  s uskutočnenými aktivitami 
v rámci  prevencie  požívania  alkoholu  a fajčenia.  V mesiaci  november  počas   Európskeho 
týždňa boja proti  drogám bola  uskutočnená beseda o alkohole a drogách s MVDr.  Máriou 
Urbanovou  z RÚVZ  z Trebišova  pre  žiakov  8.  a 9.  ročníka.  Žiaci   9.  ročníka  pripravili 
prezentáciu o drogovej závislosti a jej následkoch na organizmus pre žiakov 3. a 4. ročníka. 
Žiaci 2. stupňa vytvárali projekty s protidrogovou tematikou. P. uč. Varga  informoval členov 
o novinkách vo využívaní IKT vo fyzike. V mesiaci apríl Mgr. Janka Dobošová informovala 
prítomných členov  o Dohovore o právach dieťaťa. Zároveň sa na škole uskutočnil Deň  Zeme 
a zber papiera.
Členovia PK sa tento školský rok nezapojili do kontinuálneho  vzdelávania.  Mgr. Horváthová 
absolvovala prípravné predatestačné vzdelávanie v MPC v Prešove.
Z harmonogramu  aktivít  sa  nám  nepodarilo  uskutočniť  žiadnu  exkurziu  z finančných 
dôvodov. Ale v mesiaci máj sa niektorí žiaci zúčastnili exkurzie do Steel Parku v Košiciach.

Vyhodnotenie plánu činnosti Environmentálnej výchovy 



Plán  činnosti  environmentálnej  výchovy  v šk.  roku   2015/2016  sa  plnil  priebežne 
podľa harmonogramu.
Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na 
vyučovacích  hodinách  v 0.  –  9.  ročníku  ZŠ  a špeciálnych  tried.  Žiaci  sa  v jednotlivých 
triedach starali o  rastliny v triede a prostredie triedy, na hodinách domov a práca sa starali 
o školský areál. Vyučujúci na hodinách vlastivedy, prírodovedy, geografie, biológie, 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 
šk.  roka   učitelia  aj  žiaci  svojimi  výtvormi  pomohli  skrášliť  chodby  školy.  Na hodinách 
biológie  sme  využívali  IKT  na  získavanie  nových  poznatkov  z oblasti  ochrany  prírody 
a životného  prostredia.   Na  ekologickej  nástenke  boli   žiaci  pravidelne  informovaní 
o významných dátumoch z environmentálneho kalendára – Svetový deň zvierat, Svetový deň 
biodiverzity, Európsky deň národných parkov, Svetový deň vody, Deň Zeme, Medzinárodný 
deň  životného  prostredia.  Organizovali  sme  turistické  vychádzky  do  prírody  za  účelom 
poznávania  fauny  a flóry  okolia.  Finančne  sme  podporili  zbierku  Deň  narcisov.  Žiaci  sa 
zapojili do zberu gaštanov, zberu použitých batérií a zberu papiera.
Splnené úlohy podľa plánu činnosti:
September: Na základe analýzy práce koordinátora ENV v minulom šk. roku bol vypracovaný 
plán  činnosti  koordinátora  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.
Október:  Žiaci  na  hodinách  VYV,  v ŠKD   a triednických  hodinách  vyrábali  z jesenného 
prírodného  materiálu  rôzne  výrobky,  z ktorých  si  v triedach  urobili  výstavky.  V rámci 
svetového dňa zvierat žiaci 4. ročníka vytvárali plagáty o právach  ohrozených zvierat. Žiaci 
5. a 6. ročníka na hodine VYV maľovali chránené zvieratá na Slovensku. 
Od 5. -16. októbra prebiehal na škole zber gaštanov. Spolu sa vyzbieralo 89 kg gaštanov, 
ktoré poputovali pre zvieratká v lese. Do zberu sa zapojili žiaci 1., 2., 4., 5., a 6. ročníka.
November: Žiaci 2.AŠ, 3.AŠ a 4.AŠ špeciálnych tried a žiaci 8.A vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky 
z rôznych materiálov. Umiestnili ich  v areáli školy.
December: Triedni učitelia spolu so žiakmi 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.  Žiačky 
6. ročníka sa zapojili do súťaže v aranžovaní vianočnej ikebany. 
Január:  Žiaci  na triednických hodinách doplnili  s triednymi  učiteľmi  semienka  do vtáčích 
kŕmidiel.  Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách biológie vytvorili  pekné projekty o chránených 
druhoch živočíchov na Slovensku. 
Február:  Žiaci v školskom klube a žiaci 1. stupňa  uskutočnili v tomto období vychádzky do 
okolia  školy.  Sledovali  pritom okolitú  zimnú  prírodu  a jej  pomalé  prebúdzanie  a zároveň 
takéto vychádzky na čerstvom vzduchu prospievajú deťom k  imunite. 
Marec: Aj tento rok sme pri príležitosti Svetového dňa vody prežili na škole tematický deň, 
ktorý  sa  niesol  v duchu  vody.  Žiaci  prišli  do  školy  vo  farbe  vody  –  v modrom.  Žiaci 
jednotlivých  tried  si  v  rámci  vyučovacích  hodín  a triednických  hodín  zasadili  rastlinky, 
o ktoré sa starali.
Apríl:  Deň Zeme sme na našej škole začali sadením stromčeka „japonskej sakury“ v areáli 
školy. Na druhej vyučovacej hodine sme pre žiakov odvysielali  reláciu „O ochrane lesov pred 
požiarmi“,  keďže apríl je aj mesiacom lesov. Na štvrtej vyučovacej hodine žiaci 1. stupňa 
vyčistili od odpadkov areál asfaltového ihriska a žiaci 2. stupňa sa  vybrali na vychádzku do 
okolia  miestneho  ihriska  a cestou  sa  postarali  o vyzbieranie  odpadkov.  Počas  celého  dňa 
učitelia a žiaci rozprávali o dôležitosti ochrany našej Zeme, riešili rôzne úlohy na hodinách, 
maľovali  omaľovanky ku Dňu Zeme.  Žiaci  1.  stupňa v  rámci  hodín  slovenského jazyka, 



triednických  hodín,  ŠKD   si  pripomenuli  apríl  –  mesiac  lesov  čítaním  rozprávkových 
príbehov z prírody.
V dňoch  18.  –  20.apríla  prebehol  na  škole  zber  papiera.  Zber  papiera  sme  uskutočnili 
v spolupráci  so Zbernými surovinami a.s.  Michalovce,  ktoré nám prepožičali  kontajner  na 
zber. Spolu sa vyzbieralo 4850 kg papiera, z toho 4300 kg – papier a 550 kg – kartón. Do 
zberu sa zapojili  triedy:  1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 6.A, 9.A. Najväčšími súpermi 
v zbere boli štvrtáci, piataci a šiestaci. Do zberu sa zapojilo 42 žiakov.
Vyhodnotenie za triedy:
1.A - 401 kg
2.A – 247 kg
2.B, 3.B – 227 kg
3.A – 78 kg
4.A – 1234 kg – 2.miesto
5.A – 1113 kg – 3.miesto
6.A – 1545 kg – 1.miesto
9.A – 6 kg
Máj: Žiaci 2. stupňa na hodinách SJL písali básne o Slnku, ktoré vyhodnotili v rámci tried. Do 
súťaže  sa  zapojili  žiaci  6.  a 9.  ročníka.  Žiaci  5.  ročníka  sa  na  hodine  biológie  zúčastnili 
vychádzky zameranej na poznávanie liečivých rastlín a ich význam pre zdravie človeka. 
Jún:  Žiaci  školy,  ktorí  zberali  papier  sa  v mesiaci  máj  zúčastnili  exkurzie  do Steel  Parku 
v Košiciach. V mesiaci jún sa žiaci 1. stupňa zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici 
a takisto sa žiaci 1. a 2.stupňa zúčastnili výletu do Tatier.
Všetky súťaže boli vyhodnotené priebežne v jednotlivých mesiacoch. Plán činnosti ENV sa 
plnil  priebežne  podľa  časového  harmonogramu,  úlohy  boli  splnené  a vyhodnotené 
v príslušnom mesiaci. 

Zhodnotenie práce komisie MZ 1. – 4. roč.:

- zasadnutia MZ boli realizované podľa plánu 
- bol dodržaný obsah zasadnutí
- boli dodržané termíny zasadnutí
- boli prebrané dokumenty ako Klasifikačný poriadok, ŠVP,POP , PPŠ ai.
- na rokovania boli do obsahu včlenené aktuality 
- do obsahu boli doplnené úlohy podľa pokynov vedenia ZŠ
- z každého zasadnutia MZ bola vyhotovená zápisnica
- každá zápisnica obsahovala odporúčania a uznesenia
- zasadnutia boli účelové
- na zasadnutiach sa učitelia dohodli na organizovaní mimoškolských aktivít
- na zasadnutiach boli schválené TVVP z jednotlivých predmetov
- boli prerokované analýzy vstupných  testov zo SJL,MAT a ANJ
- bola preštudovaná dokumentácia školy podľa pokynov vedenia ZŠ
- spolupráca učiteľov 1.stupňa ZŠ bola počas šk.roku veľmi dobrá

Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried:    

Plán  práce  MZ  v školskom  roku  2015/2016  zahŕňal  5  zasadnutí  v mesiacoch  august, 
november, január, apríl a jún. 

Na 1. zasadnutí vedúca MZ špeciálnych tried oboznámila vyučujúcich s hlavnými úlohami 
plánu  práce  MZ  vo  výchovno-vzdelávacom  procese  a  s  plánom  zasadnutí  a  činnosti 
v školskom roku 2015/2016. 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 s inovovaným ŠkVP pre 2. až 9. ročník špeciálnych tried 
a s príslušnými  prierezovými  témami,  ktoré  budú  zapracované  do  tematických  výchovno-
vzdelávacích plánov. Z pedagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 boli 
zdôraznené termíny prázdnin,  v rámci výchovy a vzdelávania bolo doporučené uplatňovať 
výchovu k ľudským právam a právam detí,  multikultúrnu výchovu, globálne vzdelávanie a 
enviromentálnu  výchovu,  mediálnu  výchovu,  zdravý  životný  štýl,  finančnú  gramotnosť, 
bezpečnosť  a  prevenciu  v  správaní.   Ďalší  bod programu bol  zameraný  na  hodnotenie  a 
klasifikácia  žiakov  špeciálnych  tried  v súlade  s  Metodickým  pokynom  č.  19/2015  na 
hodnotenie  a klasifikáciu  žiakov  s mentálnym  postihnutím  –  primárne  vzdelávanie. 
Nasledovala téma týkajúca sa vypracovania tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre 
2. až 9. ročník podľa ŠkVP. V závere zasadnutia boli pripomenuté niektoré aktuálne témy 
týkajúce sa priebehu edukačného procesu a prijaté uznesenia.
2. zasadnutie MZ v mesiaci november začalo kontrolou a vyhodnotením plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia. Hlavnými bodmi programu bola analýza prospechu, správania 
a  dochádzky  žiakov  špeciálnych  tried  za  1.  štvrťrok  a  vyhodnotenie  vstupných  testov 
z predmetu Slovenský jazyk a Matematika s prijatím opatrení na zlepšenie výsledkov testov. 
Ďalším bodom bol stručný rozbor otvorenej hodiny v predmete Chémia v 9. ročníku, ktorú 
realizovala  Mgr.  Štefanišinová.  V programe  tohoto  zasadnutia  boli  prerokované  aj 
prevádzkové  poriadky  jednotlivých  učební.  V rôznom  boli  pripomenuté  aktuálne  úlohy 
z poslednej pracovnej porady a v závere prijaté uznesenia.

V úvode 3. januárového zasadnutia prebehla kontrola a vyhodnotenie plnenia uznesení z 2. 
zasadnutia. Druhý 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  známka zo správania 
z dôvodu nevhodného správania sa alebo neospravedlnených hodín. V treťom bode programu 
vyučujúci vypracovali návrhy na zoznam učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi na 
obdobie 2. polroka. V štvrtom bode bola stručne zhodnotená otvorená hodina v 2. ročníku 
v predmete  Čítanie,  ktorú  realizovala  Mgr.  Eva  Domaracká.  V ďalšom  bode  bola 
prediskutovaná  organizácia  karnevalu  pre  žiakov  špeciálnych  tried  a  príprava  tematickej 
nástenky.  V rôznom  sa  poukázalo  na  niektoré  úlohy  vyplývajúce  z pedagogickej  rady  a 
pracovnej porady. V závere boli prijaté uznesenia.

V prvom  bode  4.  zasadnutia v mesiaci  apríl  prebehla  kontrola  plnenia  a  uznesení  z 3. 
zasadnutia.  Hlavnými  témami  na  tomto  zasadnutí  bolo  prehodnotenie  ŠkVP pre  2.  až  9. 
ročník špeciálnych tried, analýza prospechu, správania a dochádzky za 3. štvrťrok s prijatými 
opatreniami  a zhodnotenie  otvorenej  hodiny,  ktorú  realizovala  Mgr.  Mária  Farkašová 
v predmete Pracovné vyučovanie v 7., 8. a 9. ročníku. V rôznom sa poukázalo témy týkajúce 
sa spolupráce rodičov a školy, úloh pracovných úloh a organizácie Dňa matiek a Dňa detí pre 
žiakov špeciálnych tried.  V závere boli  prijaté  uznesenia.  V rámci prehodnocovania ŠkVP 
boli  vyučujúci  oboznámení  s inovovaným  ŠVP  pre  žiakov  s mentálnym  postihnutím  pre 
primárne vzdelávanie. 

V úvode  5.  stretnutia v mesiaci  jún  prebehla  kontrola  uznesení  z predchádzajúceho 
zasadnutia.  Nasledovalo  stručné  zhodnotenie  činnosti  metodického  združenia  v tomto 
školskom roku a návrhy na činnosť MZ v školskom roku 2016/2017. Činnosť MZ špeciálnych 
tried bude  prebiehať v časovej i obsahovej štruktúre príbuznej tohtoročnej. V jednotlivých 
zasadnutiach  sa  bude  venovať  zvýšená  pozornosť  zodpovednejšej  organizácii  výchovno-
vzdelávacieho procesu, organizácii otvorených hodín a príprave mimotriednych aktivít, ktoré 
sa  budú  realizovať  v súvislosti  s výročnými  dňami.  Každé  mimotriedne  podujatie  bude 



obohatené o aktuálnu tematickú výzdobu. Aj v budúcom školskom roku sa bude klásť dôraz 
na zapájanie sa žiakov do vhodných súťaží a mimoškolských činností, estetizácii priestorov 
špeciálnych tried a na plnenie úloh vyplývajúcich z aktuálnych POP. Po analýze prospechu, 
správania a dochádzky žiakov s prijatými opatreniami za 2. polrok nasledovalo oboznámenie 
vyučujúcich  s inovovaným  ŠVP  pre  žiakov  s mentálnym  postihnutím  pre  primárne 
vzdelávanie. V budúcom školskom roku v ŠkVP dôjde k zmenám v druhom, piatom a šiestom 
ročníku, konkrétne v obsahu učiva SJL v druhom ročníku, kde pribudne zložka Komunikácia 
a sloh,  v názvoch predmetov Informatická  výchova na Informatika  a Telesnej  výchovy na 
Telesná  a športová  výchova.  Ďalšou  zmenou  je  zaradenie  predmetu  Vecné  učenie  do 
vzdelávacej  oblasti  Človek a príroda a predmetu Vlastiveda do vzdelávacej  oblasti  Človek 
a spoločnosť.  Časová  dotácia jednotlivých  predmetov  v rámcovom  učebnom  pláne  v 
budúcom školskom roku bude totožná s aktuálnym učebným plánom. Posledným bodom bolo 
zhodnotenie mimotriednych aktivít žiakov špeciálnych tried. Všetky usporiadané akcie mali 
zábavno-výchovný  charakter  a  boli  obohatené  o  aktuálnu  výzdobu  priestorov  budovy 
špeciálnych tried. V rôznom boli pripomenuté aktuálne úlohy pedagogickej rady a pracovné 
úlohy.

Vyhodnotenie činnosti PK výchovných predmetov v  šk. roku  2015/2016

Do učebných plánov v každom  výchovnom predmete boli zakomponované prierezové témy 
enviromentálna výchovu, protidrogová výchovu, dopravná výchovu, mediálna a multikultúrna 
výchovu, finančná gramotnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti. Do ŠkVP boli   zapracované témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou 
v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža 
a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie 
a rasizmu v oblasti migrácie.
Do učebných plánov boli 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,  zapracované  témy  súvisiace 
s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a predchádzaniu všetkým formám 
diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, výchovou k ľudským právam 
podporovať   u detí  hodnotu  človeka  ako  ľudského  jedinca  schopného  kvalitných 
medziľudských  vzťahov.  Primeranú  pozornosť  sme  venovali   projektom  a aktivitám  na 
podporu a zvýšenie vedomostí o finančnej gramotnosti. 
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,  ,  telesná  výchova,   výchova 
umením,  etická  výchova,  náboženská  výchova,  domov  a práca,  remeselné  práce)   boli 
klasifikované (stupňom od 1 do 5). 
V rámci prevencie šikanovania žiakov na školách je potrebné,  aby učitelia zapracovali  do 
učebných plánov a plánov triednických hodín témy, ktoré budú zamerané na tému šikanovania 
žiakov. Pri príležitosti Svetového dňa bez násilia budú počas triednických hodín uskutočnené 
besedy zamerané na problematiku fyzického a psychického násilia páchaného na v rodinách, 
spoločnosti a prevenciu voči porušovaniu ľudských práv.
Pri  príležitosti  Svetového  dňa  mlieka  a  Svetového  dňa  výživy  boli  žiaci  vedení  na 
triednických hodinách k zvýšenej konzumácii mliečnych výrobkov ako i ovocia a zeleniny a 
tým aj k podpore zdravého životného štýlu 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 „ Ako eliminovať stres!“. 



Koordinátorka prevencie drogových závislostí PaedDr. Z. Grešlíková zorganizovala aktivity 
zamerané na boj proti fajčeniu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa fajčenia boli zhotovené 
nástenné noviny na tému „Povedzme drogám nie.“ 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,  vyrábali plagáty, ktoré znázorňovali problematiku 
závislostí a fajčenia. 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. Výchovné ciele akými sú primárna prevencia v oblasti drogových závislostí 
a trestnej činnosti sa uplatňujú na jednotlivých vyučovacích hodinách podľa obsahu vhodného 
učiva. 
Na hodinách výchovných predmetov boli   žiaci  vedení  k mravným hodnotám a právnemu 
vedomiu formou rôznych aktivít ako boli  dramatizácia, scénky, rozhovory, diskusie. V súlade 
s obsahom učiva  sa  tieto  témy využívajú  ako motivačný  prvok  pri  výučbe.  Na hodinách 
etickej  výchovy  prostredníctvom zážitkových  foriem učenia  formujú  svoje  postoje  najmä 
k mravným hodnotám. 
S cieľom eliminácie  drogových  závislostí  sa  žiaci  zapájajú  do  športových  aktivít  v rámci 
krúžkovej činnosti a hodín telesnej výchovy. Žiaci sa zúčastnili  1. kola satelitného turnaja vo 
futbale, obvodového kola v malom futbale – Školský majster, 2. kola satelitného turnaja vo 
futbale, okresného kola vo florbale. 
V rámci hodín výtvarnej  výchovy sa žiaci 2. stupňa zapojili do výtvarnej súťaže – Zdravý 
životný  štýl,  tvorili  plagáty  na  tému zdravého stravovania.  Pri  príležitosti  Svetového dňa 
zdravej výživy, ktorý sa uskutočnil 16. 10. 2015 sme vyhlásili „Súťaž o  najkrajšie jabĺčko“, 
do ktorej boli zapojení žiaci 1. a 2. stupňa.   Žiaci boli oboznámení o tematike zdravej výživy 
aj formou nástenných novín na chodbe školy. 
Pri  príležitosti  Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sme  sa  na  hodinách  výchovných 
predmetov  venovali  problematike  drog  formou  diskusií  a  prezentácií.  Pri  príležitosti 
Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  sa  žiaci  8.  a 9.  ročníka  zúčastnili  10.  11.  2015 
zdravotno-výchovnej prednášky na tému Alkohol a iné drogy. Prednášku si pre nás pripravila 
MVDr.  Mária  Urbanová  z RÚVZ  v Trebišove.  Žiaci  9.  ročníka  si  pripravili  prednášku 
o alkohole a drogách pre žiakov 3. a 4. ročníka. Oboznámili ich s dôvodmi, prečo sa drogám 
vyhýbať, videli obrázky zničených orgánov tela alkoholika  a fajčiara a zistili, že zdravie je 
potrebné si chrániť.  Deviataci  rozoberali so žiakmi rôzne pravdy o drogách: to, ako drogy 
fungujú, ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať 
drogy, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy menia emócie, ako 
dlho zostávajú v tele. Po prezentácii ich čakal kvíz, ktorý pozostával z otázok týkajúcich sa 
problematiky  drog  v spoločnosti.  Nasledovala  zaujímavá  tvorivá  aktivita,  v ktorej  žiaci 
kreslili  vlastný  návrh loga na  tému Stop drogám. Z vytvorených  individuálnych prác bol 
vytvorený  veľký plagát, ktorý je umiestnený na chodbe školy. V mesiaci november sa žiaci 3. 
– 9. ročníka zapojili do súťaže o najkrajšiu nástenku s protidrogovou tematikou. Tri najkrajšie 
nástenky boli odmenené. 
Pri  príležitosti  Svetového  dňa  boja  proti  HIV/AIDS  budú  žiakom  poskytnuté  informácie 
o tejto problematike formou nástenných novín na chodbe školy. V rámci prevencie rizikového 
správania  sa  v období  dospievania  zorganizovali   učitelia  výchovných  predmetov  rôzne 
diskusie a besedy k tejto téme. 
V rámci triednických hodinách i počas vyučovacích hodín výchovných predmetov sa žiaci 
podieľali  na vianočnej výzdobe tried 1. - 9. ročníka. Žiaci  9. ročníka sa podieľali  na príprave 
programu k príchodu sv. Mikuláša. Do súťaž v aranžovaní -  Vianočná ikebana sa zapojili žaci 
zo 6. ročníka.  
Žiaci druhého stupňa absolvovali teoretickú prípravu jesennej časti účelového cvičenia. Bola 



vykonaná aj  cvičná evakuácia. Svoje teoretické vedomosti si overili pri praktickom cvičení, 
ktoré sa konalo v oblasti Rakovec a futbalového ihriska. Žiaci boli rozdelení do štvorčlenných 
družstiev podľa tried,  prekonávali  terénne prekážky a na troch stanovištiach plnili  zadané 
úlohy  podľa  obsahového  zamerania  v  jednotlivých  ročníkoch.  Mladší  žiaci  1.  stupňa  sa 
zúčastnili   besedy  o starostlivosti  chrupu  a správnom  čistení  zubov.  Žiaci  9.  ročníka  sa 
zúčastnili na veľtrhu vzdelávania PROEDUCO, kde mali možnosť inšpirovať sa pri výbere 
svojho budúceho povolania. 
V priebehu  1.  polroka  boli  žiaci   z jednotlivých  výchovných  predmetov  klasifikovaní 
známkami.   Najhorší  stupeň,  ktorý  žiaci  dosiahli  bol  stupeň  „dostatočný“,  učitelia  pri 
klasifikácii  brali  do úvahy prípravu žiaka  na vyučovanie,  nosenie  pomôcok na  jednotlivé 
vyučovacie hodiny, ako i aktívny prístup žiaka počas vyučovacej hodiny. Žiaci sa v priebehu 
prvého  polroka   zapájali  do  rôznych  činností  počas  vyučovacích  hodín  výchovných 
predmetov.  Na hodinách výtvarnej výchovy tvorili práce, ktoré zdobili nástenky v triedach, 
najkrajšie  práce  boli  vystavené  na  chodbe  školy,  spolupracovali  na  tvorbe  projektov, 
nástenných novín s problematikou Povedzme drogám nie. 
Na  hodinách  občianskej  výchovy  pod  vedením  p.  uč.  Dobošovej  boli  žiaci  oboznámení 
s využitím dokumentov o ľudských právach ako i právach detí. Na hodinách etickej výchovy 
získavali vedomosti o ľudských právach, pripravovali si prezentácie na danú tému, formou 
výtvarných  prác  si  upevňovali  vedomosti  o právach  detí.  Na  hodinách  etickej  výchovy 
vytvorili  nástenné  noviny  s tematikou  ľudských  práv.   Počas  triednických  hodín  boli 
uskutočnené besedy, v ktorých žiaci diskutovali o svojich právach, vyjadrovali svoje názory 
na danú problematiku. Taktiež boli uskutočnené besedy na tému „Stop rasizmu!“, kde boli 
žiaci  upozornení  na  potrebu  tolerancie  ľudí  rôznej  pleti,  ako  i na  prejavy  diskriminácie 
a xenofóbie  v dnešnej  spoločnosti.  Na  hodinách  informatickej  výchovy  vytvárali  žiaci 
prezentácie na tému „Aktívne využitie volného času“. Pri príležitosti Dňa ľudských práv – 10. 
decembra  si  žiaci  na  triednických  hodinách  pripomenuli  hodnoty  slobody  a ľudskej 
dôstojnosti v 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.  Podieľali  sa  na  zhotovovaní  srdiečok,  ktoré  v rámci  akcie  Sv.  Valentína 
rozdávali svojim spolužiakom a učiteľom. Žiaci boli vedení k pochopeniu významu rodiny, jej 
poslania.  Vytvárali  si  vlastné  projekty  na  tému  „Moja  rodina“  formou  koláží  a rôznych 
výtvarných techník.  Prostredníctvom jednotlivých  aktivít si uvedomovali hodnotu rodiny, 
diskutovali o vzťahoch v rodine. 
Počas triednických hodín boli realizované besedy na tému šikany a kyberšikany. Na chodbe 
školy bola zrealizovaná nástenka na tému Zabráňme šikanovaniu“. Koordinátorka prevencie 
drogových závislostí zhotovila dotazníky na tému „ Stal si sa obeťou šikany?“, ktorú rozdala 
triednym  učitelom  3.  –  9.  ročníka.  V priebehu  nasledujúceho  mesiaca  budú  dotazníky 
vyhodnotené. 
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. Počas hodín etickej výchovy 
sledovali žiaci dokument pod názvom „Obchodovanie s ľuďmi“, kde mali možnosť pozorovať 
reálne príbehy ľudí, ktorí sa stretli s násilím  a neľudským zaobchádzaním počas hľadania si 
práce v zahraničí.  Diskutovali  o problémoch, s ktorými sa môžu v budúcnosti   pri  hľadaní 
práce stretnúť. 
2.  Výchovná poradkyňa Mgr. J. Dobošová upozornila učiteľov na to, aby venovali zvýšenú 
pozornosť ochrane pred sociálno-patologickými javmi akými sú šikanovanie najmä starších 
žiakov, ale aj šikanovaniu v kolektíve rovesníkov. Všetky spozorované zmeny správania sa 
žiakov sú konzultované a riešené s triednym učiteľom a rodičmi. Na triednických hodinách 



boli uskutočnené besedy, ktoré sa venovali problematike šikanovania detí na školách. Žiaci 
boli  oboznámení  s internetovými stránkami,  kde si  môžu vyhľadať informácie týkajúce sa 
nielen šikany, ale aj kyberšikany. PaedDr. Zuzana Grešlíková vypracovala dotazník na tému 
„Stal si sa obeťou šikany?“ Dotazník bol zameraný na problematiku šikanovania u žiakov 3. – 
9. ročníka.  Do prieskumu sa zapojilo  80 žiakov. Pozostával zo 6 otázok prostredníctvom 
ktorých  sme  zisťovali  počet  šikanovaných  detí,  akú  formu  malo  šikanovanie,  čo  bolo 
najčastejšie dôvodom šikanovania, ktorého  žiaci boli svedkom. Snažili sme sa zistiť postoj, 
ktorý by zaujali žiaci, ak by sa stali svedkami šikanovania a akú formu  boja proti šikanovaniu 
na škole by uprednostnili.  Zaujímal  nás počet žiakov, ktorí  tvrdili,  že  niekoho šikanovali. 
Zistili  sme, že obeťou šikany nebýva veľký počet osôb – pohybuje sa v rozmedzí 1 až 5 
žiakov. Najviac obetí  šikany sme zaznamenali v 5, 6. a 7.  ročníku. Najčastejšou podobou 
šikanovania  je  psychické  týranie  žiakov  akými  sú  posmešky,  verejné  urážky,  žalovanie. 
Z dotazníka vyplýva, že šikanovanie na našej škole je prítomné,  a preto je dôležité zachytiť 
ho včas, všímať si správanie žiakov a neustále ich usmerňovať, všímať si obete šikanovania 
a rozlišovať,  či  ide  skutočne  o šikanovanie..  Ak  sa  stanú  svedkami  šikanovania,  majú 
možnosť  nahlásiť  svoje  podozrenie  alebo  prejav  šikanovania   triednemu  učiteľovi, 
výchovnému  poradcovi   prípadne  učiteľovi,  ktorému  dôverujú.  S výsledkami  dotazníka 
o šikane  boli  triedni  učitelia  oboznámení   a počas  triednických  hodín  sa  stala  táto 
problematika predmetom diskusie.
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 
pripravuje aktivity na tému zamerané na prevenciu fajčenia aj v mesiaci máj. Žiaci 1. a 2. 
stupňa vytvoria plagát s názvom „Fajčenie škodí zdraviu“ a umiestnia ho na chodbe školy pod 
nástenkou koordinátora prevencie. 
Žiaci  sa  zapojili  do  celoslovenskej  verejnej  finančnej  zbierky  Dňa  narcisov,  kde  sa  im 
podarilo  vyzbierať  692,55  eur.  Žiaci  boli  rozdelení  do  5  hliadok,  ktoré  navštívili  obce 
Zemplínska Teplica, Egreš a Slanské Nové Mesto.
Pri príležitosti Dňa matiek sa do kultúrneho programu zapojili aj žiaci 2. stupňa. Akcia sa 
uskutočnila 9. mája 2016 v Kultúrnom dome v Zemplínskej Teplici. Počas Dňa Zeme  sa žiaci 
2. stupňa vybrali na vychádzku do okolia miestneho ihriska a cestou sa postarali o vyzbieranie 
odpadkov.  Počas  celého  dňa  učitelia  a žiaci  rozprávali  o dôležitosti  ochrany  našej  Zeme, 
riešili  rôzne  úlohy na  hodinách,  maľovali  omaľovanky  ku Dňu  Zeme.  Dňa  31.3.2016 sa 
uskutočnilo praktické cvičenie OŽaZ v oblasti Rakovec. Žiaci našej školy si mohli prakticky 
vyskúšať  poznatky,  ktoré  získali  počas  teoretickej  prípravy  30.  3.  2016.  Počas  jarného 
praktického  cvičenia  OŽaZ  si  žiaci  na  jednotlivých  stanovištiach  nacvičovali  nasadenie 
ochrannej  masky,  orientáciu  v teréne  pomocou  mapy,  určovanie  azimutov,   precvičili  si 
poskytovanie  prvej  pomoci  pri  zlomeninách  a   ošetrovanie  odrenín  pomocou  obväzov, 
zopakovali  si,  ako  postupovať  pri  popáleninách  a iných  zraneniach.  Počas  turistickej 
vychádzky  na  Rakovec   sa  rozprávali  o verejných  dopravných  prostriedkoch,  pravidlách 
správania sa v nich, o bezpečnom pohybe na cestách. 
V priebehu školského roka 2015/2016 sa žiaci 2. stupňa sa zapájali do rôznych športových, 
ale aj kultúrnych aktivít akými boli  24. ročník satelitného turnaja v malom futbale, obvodové 
kolo v malom futbale Jednota Cup, okresné kolo vo Futsale žiakov do zdravotníckej súťaže 
Mladý  záchranár  v CVČ  v Sečovciach,  lyžiarskeho  výchovno-výcvikového  kurzu 
v Litmanovej,  súťaží  v atletike  a futbale  –  Poddargovské  hry,  okresného  kola  vo  florbale 
žiakov.  Zapojili  sa  do  akcie  Vianočná  ikebana,  Vianočná  akadémia,   speváckej  súťaže 
SUPERSTAR,  realizovali  tvorivé  dielne,  podieľali  sa  na  programe  pri  príležitosti  Dňa 
starkých,  výtvarnej  súťaže  Valentínske  srdiečka  a súťaže  Zdravý  životný  štýl.  V mesiaci 
zdravej výživy sa žiaci zapojili do súťaže o najkrajšie jablko. V oblasti výchovy sa na škole 



realizovali rôzne besedy, beseda na tému domáceho násilia detí , beseda o alkohole a drogách, 
ktoré prednáša la MVDR. Urbánová z RÚVZ z Trebišova.  Realizovali sa  aktivity ku Sv. dňu 
vody, Sv. dňu Zeme, k Európskemu týždňu boja proti drogám, aktivity zamerané na prevenciu 
fajčenia.  Žiaci  sa  zúčastnili  divadelného  predstavenia  v Prešove  -   „Snehová  kráľovná“ 
a divadelného predstavenia KUBO, ktoré sa uskutočniko v Kultúrnom dome v Zemplínskej 
Teplici.  Zapojili  sa do finančnej zbierky Dňa narcisov, do Zberu papiera, Zberu gaštanov, 
výletu  do  Steelpark  Košice.    Žiaci  druhého  stupňa  absolvovali  teoretickú  prípravu 
v praktickom  účelovom  cvičení.  Bola  vykonaná  aj   cvičná  evakuácia.  Svoje  teoretické 
vedomosti si overili pri praktickom cvičení, ktoré sa konalo v oblasti Rakovec a futbalového 
ihriska. 

Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie  pre oblasť
 Jazyk a komunikácia v šk. roku 2015/2016

     PK  zahrňuje predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, ruský jazyk .

     PK  pre oblasť Jazyk a komunikácia sa v 1. polroku školského roku 2015/2016 stretla na 
dvoch  zasadnutiach  28.8.2015,  kde  bol  prerokovaný  plán  práce   PK   na  školský  rok 
2015/2016 , hlavné úlohy,  špecifické úlohy, aktivity, činnosť PK, časovo- tematické plány, 
Pedagogicko-organizačné pokyny 2015/2016 a Klasifikačný poriadok a 27.11.2015, kde sme 
zhodnotili  plnenie  plánu  práce  za  prvý  štvrťrok  školského  roku  2015/2016,  zhodnotili 
vedomostnú úroveň žiakov, dodržiavanie plánov, úroveň čitateľských zručností.
V 2. polroku školského roku  2015/2016 stretla na troch zasadnutiach 28.1.  2016, kde bolo 
zhodnotenie  plnenia  plánu  práce  za  prvý  polrok  školského  roku  2015/2016,  plnenie 
tematických  plánov,  realizácia  podujatí  a súťaží  pre  žiakov  školy,  prerokované  aktuálne 
problémy v rámci vyučovania  jednotlivých predmetov, 29.4.2015 kde bolo prerokované 
hodnotenie  výchovno-vyučovacích  výsledkov  v 3.  štvrťroku,  plnenie  tematických plánov, 
vyhodnotenie  Testovania  9,  realizácia  podujatí  a súťaží  pre  žiakov  školy,  ŠKVP-  zmeny 
v obsahu učiva, návrhy  a 24.6.2015, kde sme  analyzovali výchovno-vzdelávacie výsledkov 
za II. polrok školského roku 2015/2016, východiská pre plán práce na školský rok 2016/2017, 
výsledky  a analýzy  výstupných  testov,  besied,  súťaží,  projektov  a olympiád,  úspechy 
v súťažiach.
Z čiastkových úloh boli splnené tieto úlohy členov PK :

- boli  vypracované tematické plány
- do plánov boli zakomponované prierezové témy
- vyčlenili sme mimočítankové čítanie
- oboznámili sme žiakov ako pracovať s čitateľským denníkom
- školské kolo olympiády v SJL 
- účasť  na obvodnom kole 10.12.2015 v Trebišove –  Alexandra Ďurková
-  Valentín – súťaž vo vlastnej tvorbe s témou láska
- je vyhlásená súťaž o najkrajší čitateľský denník  a najkrajšiu prezentáciu
- príprava na celoštátne testovanie
- návšteva divadelného predstavenia v Prešove /7.11.2015/
- účasť žiakov na vianočnej akadémii – vystúpenie v programe 1. stupňa
- Hviezdoslavov Kubín
- Testovanie 9 / 6.4.2016 /
- tvorba básní o Slnku a pod.
- projekty
- návšteva knižnice v rámci hodín literatúry



ANJ – projekty, prezentácie- Moja rodina, Obľúbený film , Šport

RUJ – prezentácie - príroda, zvieratá Slovenska a Ruska
Azbuka – leporelá 5. roč. sledovanie rozprávok , ruské ľudové piesne

Výsledky súťaží
     Vyhodnotenie školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry:

1.miesto  Alexandra Ďurková  9.A 
2.miesto  Kristína Hajduková  9.A
3.miesto  Martin Bubelínyi      9..A

Víťazka školského kola, Alexandra Ďurková, nás reprezentovala na okresnom kole OSJL, 
ktoré sa uskutočnilo 10.12.2015 v Trebišove a umiestnila sa na 7. Mieste. 

Hviezdoslavov Kubín

-  školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
POÉZIA
I. kategória 
1.miesto – Dušan Tirpák – 4. ročník
2.miesto - Nikola Horváthová – 4. ročník
3.miesto – Kevin Novák – 4. ročník

II. kategória
1.miesto-  Michaela Stančíková – 6. ročník
2.miesto - Sára Gavurová – 6. ročník
3.miesto – Patrícia Poláková – 6. ročník

III. kategória
1.miesto - Kristína Dzurovčáková – 9. ročník
PRÓZA

1. kategória
1.miesto – Diana Mycová, 3. ročník
2.miesto - Slavomír Rožok, 4. ročník
3.miesto -  Samuel Jurík, 2. ročník, Soňa Kubániová, 2. ročník

2. kategória
1.miesto -  Skarlet Milová, 6. ročník
2.miesto - Natália Perháčová, 5. ročník
3.miesto- Mariana Baranová, 6. ročník

3. kategória

      1. miesto – Anton Štofila, 8. ročník

6. a 7. apríla 2016 sa v priestoroch Centra voľného času v Trebišove  uskutočnilo okresné 
kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.. Našu školu reprezentovali v I. 
kategórii v prednese prózy Diana Mycová z 3. ročníka a v prednese poézie Dušan Tirpák zo 4. 
ročníka. II. kategóriu zastupovali žiačky 6. ročníka – v prednese poézie Michaela Stančíková 
a v prednese prózy Skarlet Milová. V III. kategórii sme mali zastúpenie len v prednese prózy, 



ktorú reprezentoval Anton Štofila z 8. ročníka. V tomto ročníku Hviezdoslavovho Kubína sa 
nekonali obvodové kolá, na okresnom kole sme umiestnenia nezískali.

      Vedomostná  úroveň  v triedach,  kde  sú  rómski  žiaci  je  práve  u týchto  žiakov 
problematická. Žiaci sa nepripravujú na vyučovanie, nenosia základné pomôcky, na hodinách 
nepracujú,  domáca príprava a motivácia  k učeniu je slabá.  Podobné je  to  aj  na vyučovaní 
anglického a ruského jazyka.  Čitateľskú úroveň žiakov - žiaci čítajú primeraným tempom, 
väčšina číta dobre, okrem rómskych žiakov. Nedostatky sú v čítaní s porozumením. Narastá 
počet žiakov s vývinovými poruchami učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia.

V budúcom školskom roku budeme sa viac zameriavať na čítanie s porozumením, zaradíme 
viac súťaží súvisiacich s čitateľskými zručnosťami, dôraz  budeme klásť na pravopisné javy, 
získame žiakov pre tvorbu projektov v SJL, ANJ a RUJ, budeme rozvíjať literárnu tvorivosť 
žiakov, zorganizujeme návštevu divadelného predstavenia,  pripravíme okresné kolo súťaže 
Rozprávkové vretienko.

Vyhodnotenie  činnosti koordinátora Mediálnej výchovy v  šk. roku  2015/2016

Obsah mediálnej výchovy ako prierezovej témy sa realizuje na hodinách Slovenského jazyka 
a literatúry, Informatiky, Výtvarnej výchovy a na triednických hodinách, na mimoškolských 
akciách a v školskom klube. 

V mesiaci september sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- Koordinátor vypracoval plán MEV v šk. roku 2015/2016. 
- Všetci vyučujúci zapracovali prierezovú tému MEV do TVVP.
-

V mesiaci október sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- na 1. stupni sme pripravili tvorivé dielne pre žiakov s ich starkými v rámci Mesiaca 
úcty k starším

- na 2.  stupni  -  žiaci  vyhľadávali  v rôznych typoch médií  (tlač,  internet,  televízia...) 
rôzne informácie k určitej téme 

- žiaci vytvárali reklamný produkt – plagát, text, leták...
V mesiaci november sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- v rámci triednických hodín žiaci viedli besedu na tému internet 
- žiaci  využívali  internetové  stránky   -  www.bezpecnenainternete.sk,  www.ovce.sk, 

http://www.zodpovedne.sk 
- pripomenuli  si   pravidlá  používania  internetu,  správania  sa  v prostredí  internetu  a 

oboznámili sa aj s rizikami a nebezpečenstvami na internete 
V mesiaci december sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci sa oboznámili so scenárom v súvislosti s prípravou Vianočnej akadémie
- pripravilo sa vystúpenie žiakov na Vianočnú akadémiu
- žiaci zhotovili vianočné pohľadnice
- na vyuč. hodinách si žiaci pripomenuli vianočné zvyky a tradície a zároveň hovorili 

o vplyve médií na vnímanie sviatkov

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


V mesiaci  január sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:- 2. stupeň –  Druhy 
a typy periodickej tlače – žiaci prostredníctvom aktivity rozlišovali medzi základnými druhmi 
periodickej tlače čo do obsahu, periodicity – viď Aktivita č.2 v prílohe MEV

- 1.  stupeň -  reklama na  karneval  –  žiaci  vytvárali  pútače  a  masky na  blížiaci  sa 
karneval

V mesiaci február sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci sa rozprávali  o výhodách a nevýhodách, resp. o nebezpečenstve priateľstva na 
sociálnych sieťach (Facebook, Twitter...),

- vyrábali sa a odovzdávali valentínske pozdravy

V mesiaci marec sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- žiaci navštívili školskú knižnicu, rozprávali sa o obľúbených hrdinoch kníh, 
porovnávali knižného hrdinu a filmového hrdinu,

- na internete vyhľadávali knihy v digitálnej podobe, porovnávali ich výhody 
a nevýhody.

V mesiaci apríl sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

Ochrana životného prostredia – 22.4. Deň Zeme

v rámci  výtvarnej  výchovy  alebo  triednických  hodín  vytvárali  žiaci  reklamné  plagáty 
s tematikou ochrany životného prostredia, vymyslieť vlastný reklamný slogan

V mesiaci máj sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

- Práca s internetom a printovými médiami– Chcem vedieť viac o ľudských právach 

-  žiaci si pripomenuli základné princípy slobody tlače, porušovanie práv na slobodu prejavu, 

pripomenuli si aj uväznenie alebo smrť novinárov pri prinášaní informácií o dianí vo svete.

-  Deň matiek – žiaci vystúpili ku Dňu matiek

V mesiaci máj sa v šk. r. 2015/2016 dané úlohy splnili nasledovne:

– 1.6. Medzinárodný deň detí – žiaci výtvarne stvárnili sviatok detí,

– na hodinách SJL alebo triednických hodinách bol žiakom vysvetlený pojem 

interwiev na konkrétnych ukážkach

Vyhodnotenie  plánu  činnosti  koordinátora  pre  Tvorbu  projektov  a prezentačné 
zručnosti v šk. roku 2015/2016

V šk. roku  2015/2016 boli v oblasti TPPZ naplánované a realizované nasledovné úlohy:



September

1.  Oboznámenie  sa  s úlohami  plánu  Tvorby  projektov  a prezentačných  zručností  a ich 
zapracovanie do tematických výchovno-vzdelávacích plánov a plánov triedneho učiteľa.

2. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov boli  realizované aktivity na podporu jazykovej 
zdatnosti a záujmu o vzdelávanie v oblasti jazykov.

- nástenka na hlavnej chodbe, jazykový kvíz pre žiakov druhého stupňa, jazyková 
reťaz-  žiaci  vyhľadávali  základné  frázy  v cudzích  jazykoch  a zapisovali  na 
kartičky, v týždni 5.-9.10.  vyhodnotená najaktívnejšia trieda. Aktivity prebehli 
v spolupráci s p.uč. Tudjovou

3. Prebehla registrácia účastníkov do 6.ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy 
spája školy a 4.ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

- do  súťaže  zaregistrovaných  86  žiakov  1.  Stupňa,  projekt  úspešne  prebehol 
v mesiaci október

Október
 
1. Pri príležitosti Sv. dňa zvierat (4.10.) vytvoriť rozprávkové príbehy s ilustráciami (leporelá, 
komixy, postery a p.)   Zhotovené diela prezentovať pred spolužiakmi a v priestoroch školy.

- realizované    aktivity  na VYV 2. stupeň- maľba ohrozených druhov, 4.A – 
tematický týždeň – projektová práca, prepojenie s MEV, MUV/ vyhľadávanie 
informácii  na  internete,  práva  ohrozených  zvierat.  Zhotovené  diela  boli 
prezentované   pred  spolužiakmi  a  v priestoroch  školy.  Žiaci  6.  a 7.  ročníka 
pracovali na prezentáciách o ohrozených druhoch zvierat./BIO, GEO/

2.  V rámci  Svetového  dňa  výživy  (16.  10.)  realizovať  projekty,  aktivity  a  programy  na 
podporu zdravia a zdravého životného štýlu.  Zapájať sa do kampaní:  „Odstráň obezitu“ a 
projektu „Hovorme o jedle“. 

- aktivity realizované v rámci tried, ŠKD/ Súťaž o najkrajšie jablko, potravinová 
pyramída, zdravé nátierky 4.A/ 

3.  V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc formovať kladný vzťah žiakov ku knihe 
a literatúre,  organizovať  rôzne  popoludňajšie  aktivity  v školských  kluboch  detí,  vytvoriť 
zaujímavé prezentácie o spisovateľoch a ich dielach.

- čítanie na pokračovanie v ŠKD, kvíz o detských spisovateľoch - SJL

November

1.   So  žiakmi  na  2.  stupni  vytvoriť   skupinové  projekty o škodlivosti  fajčenia  v rámci 
Európskeho  týždňa  boja  proti  drogám  (tretí  novembrový  týždeň)  a Svetového  dňa  bez 
fajčenia.  Vybrané projekty prezentovať pred žiakmi 1.stupňa formou besedy, prednášky či 
rozhlasovej relácie.
-  žiaci  9.  ročníka  pripravili  a realizovali  pod  vedením  koordinátora  prim.prevencie 
prednášku s aktivitami pre žiakov 3.-4. Ročníka na tému STOP Drogám 

 



2.  Na  hodinách  výtvarnej  výchovy  pripraviť  práce  zamerané  na  prevenciu  proti  drogám 
a iným patologickým javom.
-  žiaci  1.  a 2.stupňa  realizovali   výtvarné  aktivity,  prebehla   súťaž  o najkrajšiu 
protidrogovú nástenku                     

December

1.   Zapojiť  žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľuds právam(Deň ľuds. práv - 10. 12
-realizované aktivity v rámci TH, OBN, ETV

2.  Realizovať  blokové  vyučovanie  s využitím  projektov,  prezentácií  a zážitkových 
workshopov na tému OTVORME DVERE DETSKÝM PRáVAM. 
-na TH 4.A realizovaná  krátka beseda a   zážitkové  aktivity  z manuálu Compasito- 
výchova  k detským  právam,  blokové  vyučovanie  nezrealizované/nácvik  vianočného 
programu

3.   Na  hodinách  slovenského  a cudzieho  jazyka  pripraviť  skupinové  projekty  na  tému 
Vianočné  rozprávanie  –  týkajúce  sa  zvykov a tradícií,  ktoré  sú  s týmto  sviatkom spojené 
v oboch krajinách.
 -realizované vyučujúcimi na hodinách ANJ, účasť  na vianočnom  programe – spev 
vianočných piesní a kolied v cudzom jazyku

Január

1.So žiakmi 1.st. zhotoviť a pripraviť karnevalové masky, využiť vlastnú fantáziu a tvorivosť, 
odprezentovať v rámci školskej karnevalovej prehliadky.
-- úloha splnená  školský karneval 29.1.2016

Február

1. V rámci Svetového dňa boja proti rakovine (4. 2.) prostredníctvom projektov a prezentácií 
zdôrazniť prevenciu rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva.
-na TH realizované besedy

2. Na hodinách HUV vyrobiť pomôcku na vyučovanie-  „Môj hudobný nástroj“,  použiť a 
prezentovať pri inštrumentálnych činnostiach v triede. Pripraviť výstavku netradičných hud. 
nástrojov
-4.A  a ŠKD  vyrábali  netradičné  hudobné  nástroje  z odpadového  materiálu,  použité 
a odprezentované v rámci inštrumentálnych činností na HV

Marec 2016

1. So žiakmi na 2. stupni  v školskej knižnici pripraviť  a odprezentovať súťaže  pre žiakov 
1.st. pri príležitosti mesiaca kníh.  
-učitelia 1.stupňa individuálne navštívili  knižnicu, realizovali  súťaze, vychovávateľka- 
čítanie rozprávok v knižnici pre deti z ŠKD

2.  „Moja  kamarátka  kniha“  –  na  hodinách  Slovenského  jazyka  a literatúry  pripraviť 
prezentáciu obľúbenej knihy pre ostatných spolužiakov.



-v rámci mimočítankového čítania realizované so 4.A, prezentácie spracované aj formou 
čitateľských denníkov
3. Zapojiť žiakov do aktivít a projektov v rámci Sv. dňa vody
- celodenné aktivity na 1. a 2.stupni/hudobné, výtvarné , športové súťaže, kvízy ap./

Apríl 2016

1. Zapojiť žiakov do projektov a aktivít ku Dňu Zeme ( 22.4.)
-aktivity v rámci tried, spoločné čistenie areálu a okolia školy

2. Na hodinách Prírodovedy  pripraviť prezentácie  na témy „Nakuknime do prírody“ alebo 
„Ochráňme si svoju Zem.“ Svoju prácu obhájiť pred spolužiakmi   v triede, pripraviť nástenku

3.  Na  hodinách slovenského jazyka  a literatúry  žiaci   vytvoria  encyklopédiu  slovenských 
spisovateľov pre deti a mládež. Žiaci sa rozdelia do skupín, pomocou internetu, encyklopédií 
vyhľadajú základné informácie o vybranom spisovateľovi.  Svoje projekty budú prezentovať 
pred ostatnými v triede.
-úloha  bola pozmenená .  Žiaci  sa rozdelili  do skupín, pomocou internetu  vyhľadali 
základné informácie o vybranom spisovateľovi. Tieto boli najprv  odprezentované  pred 
ostatnými skupinami v triede a následne využité vo vedomostnej súťaži Osmijankove 
otázky. 
Na  hodinách  čítania   bol  realizovaný  aj  projekt  tvorba  komixu  v spolupráci  s p.uč. 
Krištofovou.

Máj 2016

1. Vyrobiť skupinové projekty k Svetovému týždňu rodiny (11.-17.5.), odprezentovať v rámci 
výstavky.
- projekty na 1. stupni v rámci tried

2. So žiakmi 1.st.  pripraviť  „Vysvedčenie pre mamičku.“ Vyrobené projekty prezentovať 
navzájom medzi triedami.
-realizovaé  so  žiakmi  4.A,  odovzdané  mamkám ako darček  ku  Dňu matiek,  v iných 
triedach výroba darčekov pre mamičky, výtvarná súťaž Srdiečko pre mamičku

Jún 2016

 1.  So žiakmi  2.  stupňa sa v rámci  opakovania   priebežne venovať  tvorbe prezentácií  na 
preberané témy. Prezentovať a vyhodnocovať v rámci triedy.
-v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov

2. So žiakmi 4.ročníka realizovať pripravené div. predstavenie. Rozprávku odprezentovať pre 
deti v MŠ v rámci dlhodobého projektu „BuviRozprávky pre najmenších“.
- prebehlo len čítanie, nácvik divadelnej hry nezrealizovaný z časových dôvodov



Plnenie plánu VMaR v šk.roku 2015/2016

Splnené úlohy:

- výchovné využitie na hodinách vyučovacích predmetov podľa TVVP
      -      beseda s učiteľom zdravotníkom v ŠK o hygiene

             v triedach na TH- Predchádzame  nákazlivým chorobám

      -      splnené vých .využitie na hodinách etickej výchovy- aktivity na tému Moja rodina

      -      plagáty STOP drogám! vyhodnotenie súťaže

       -     školská akadémia Našim starkým a tvorivé dielne

       -     Vianočná akadémia- príprava darčekov a kultúrny program

       -     Tradície Vianoc – besedy o živote rodín počas sviatkov

       -     projektové práce  na tému Rodina a Priatelia, Vianoce v iných krajinách

       -     pohovory  s výchovnou poradkyňou pri riešení výchovných problémov 

       -     besedy na triednických hodinách na tému VMR

       -     výstavky projektových výtvarných prác v jazykovej učebni na tému Rodina

       -     beseda Priateľstvo a tolerancia na triednických hodinách

       -     zdravý životný štýl – celoškolská súťaž Najkrajšie jablko

       -     vystúpenie ku Dňu matiek

      -      pohovory  s výchovnou poradkyňou pri riešení výchovných problémov

      -      besedy na triednických hodinách na tému VMR

      -      výstavky projektových prác v jazykovej učebni

      -      nástenné noviny s témou VMR – plagát STOP drogám

      -      besedy o vzťahoch priateľstva a lásky na hodinách SJL, AJJ, RUJ, ETV

      -      výstavka  súťažných prác Valentínske srdce...s hodnotením prác

      -     beseda Negatívne dôsledky fajčenia pre žiakov 2.stupňa ZŠ. ŠT

- besedy na TH ku Dňu otcov, príprava darčekov

-  literárna besiedka v knižnici Priateľstvo....knižní hrdinovia

- Zásady bezpečného správania-. beseda s výchovnou poradkyňou

-  STOP týraniu detí ...aktivity na OV v 7.roč.



-  príprava  prezentácií  na  tému  Rodina  ,  Časti  tela  človeka na  hodinách 
ANJ,RUJ

- výchovné využitie celoškolských podujatí -   spolupráca s koordinátormi iných 
výchov pri plnení  spoločných aktivít, besied, súťaží

Vyhodnotenie plánu Primárnej prevencie drogových závislostí v  šk. roku 2015/2016

Pri plnení úloh práce primárnej prevencie drogových závislostí pre I. a II. stupeň v 1. a 2. 
polroku 2015/2016 boli zrealizované tieto témy:

September

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

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

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

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

Október

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

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

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

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

-Aktualizácia nástenky – Svetový deň duševného zdravia              

November

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

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

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

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



December

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

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

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

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

Január

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

-Prebehla súťaž o najlepšiu prezentáciu: „Nikdy nezober drogu“ – na hodinách informatik

-vyhodnotenie dotazníka – „Drogová závislosť – dôsledky“  

-aktualizácia nástenky – „Rôzne druhy závislostí“
                                                                  

-zhotovenie nástenných novín „Stop drogám“ 

Február

-Tajomstvo  dobrého slova  –  beseda  -  ako vzdorovať  negatívnym rovesníckym skupinám, 
význam priateľstva , pomôcť tomu,  kto to potrebuje./ Kto je môj priateľ?/

-na  triednických  hodinách  boli  uskutočenené  besedy  o šikanovaní  v rôznej  podobe  – 
prezentácia, film, prednáška.

-boli zozbierané dotazníky „Stal si sa obeťou šikany“ z 3. – 9. ročníka

-aktualizácia nástenky „Zabráňme šikanovaniu!“

Marec  

-  Domáce násilie – prebehla beseda na triednických hodinách, žiaci boli informovaní o linke 
dôvery.  Posilňoval  sa  rozvoj  komunikačných  schopností   –  vypočuť a pochopiť  druhého- 
nebáť sa hovoriť    o svojich  problémoch. Vedieť kde hľadať potrebnú pomoc. Linka detskej 
istoty 0820 112112.    
                           
- Týždeň boja proti rasizmu (15.-19.3.) – 21. marca sa žiaci 9. ročníka zapojili do prípravy 
relácie „21. marec- Deň boja proti rasizmu“ v školskom rozhlase, žiaci vytvárali prezentácie 



o vzniku  a dôsledku  rasovej  nenávisti,  vytvorenie  plagátu  pod  názvom  –  Bojujeme  proti 
rasizmu

    -v rámci Svetového dňa vody sa žiaci zapojili do celoškolskej akcie, kde si pripomenuli 
dôležitosť pitného režimu a propagáciu čistej pitnej vody(1. a 2. stupeň)

- vyhodnotenie dotazníka na tému „Stal/a si sa obeťou šikany?“

    
Apríl

-  v spolupráci  s Ligou  proti  rakovine  zapojenie  sa  do  finančnej  zbierky  Deň  narcisov  - 
vyzberaná suma 692.55 eur

7. 4. – Svetový deň zdravia - žiaci boli upozornení na význam telesného a duševného zdravia 
význam  pohybu,  otužovanie,  účelné  využívanie  voľného  času,  časový  harmonogram  dňa 
žiaka(1. a 2. stupeň) – prebehla diskusia na triednických hodinách

- aktualizácia nástenky – Zdravé telo, význam športu

Máj
-Bezpečnosť na internete  – počas triednických hodín a hodín etickej a občianskej výchovy 
boli žiaci informovaní o nebezpečenstve kyberšikany (1. a 2. stupeň)

-Medzinárodný deň rodiny (15.5.) – na triednických hodinách si žiaci pripomenuli hodnotu 
rodiny formou besedy, výtvarných prác a projektov

-31. 5.  – Svetový deň bez tabaku – cielom besedy bolo poukázať na negatívne  dôsledky 
fajčenia, oboznámiť  žiakov  s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov 

Jún

-Medzinárodný  deň  proti  zneužívaniu  drog  a obchodu  s nimi  (26.6.)  –  prebehla  beseda 
o rizikách vyplývajúcich z užívania drog a obchodovania s nimi (1. a 2. stupeň)

-Aktualizácia nástenky – „Obchodovanie s ľuďmi“ 

-Medzinárodný deň detí 1. jún – športovo – zábavný program pre deti, súťaže. 

-žiaci boli oboznámení  s Deklaráciou práv dieťaťa,  s UNICEF, boli informovaní  o projekte  Modrý 
gombík 

-“Tešíme  sa  na  prázdniny”  –  poučenie  žiakov  o  zdvorilom  a  slušnom  správaní  počas 
školských prázdnin 

-Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy

Vyhodnotenie plánu Dopravnej výchovy v šk. roku 2015/2016



Učivo predmetu „Dopravná výchova“ je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 
základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, 
fyzické a  psychické vlastnosti  žiakov.  Úlohou dopravnej  výchovy v školách  je   postupne 
pripraviť  deti  na  samostatný  pohyb v  cestnej  premávke  -  ako  chodcov  alebo  cyklistov  - 
pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

V mesiaci september bolo úlohou všetkých učiteľov zapracovať do plánov triedneho učiteľa 
a TVVP  DOV.  Pedagogickí  pracovníci   vo  svojej  práci  využívali  dostupné  publikácie, 
prezentácie, audiovizuálne  záznamy  a videofilmy s danou tematikou.

V októbri si žiaci osvojili teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky, boli poučení  o tom, 
ako sa majú kultúrne správať na chodníku, dbať o čistotu chodníkov a pozorne sa správať 
voči  iným chodcom.  Vo vyšších  ročníkoch  sa  dôraz  kládol  nato,  aby žiaci   rešpektovali 
vybrané dopravné značky a dodržiavali základné ustanovenia a  povinnosti účastníkov cestnej 
premávky.

V novembri  sa  žiaci  učili   spoznávať  dopravné  značky  a zariadenia,  svetelné  signály, 
význam a dôležitosť  dodržiavania týchto značiek ako aj základných pravidiel na chodníkoch 
a cestných komunikáciách z pohľadu chodca.

V decembri  sa žiaci prostredníctvom nových hrových a zážitkových spôsobov práce mohli 
presvedčiť o tom, že dopravná výchova je  aj  pre nich veľmi dôležitá,  ale  aj  zábavná.  Na 
hodinách  využívali  prácu  s omaľovánkami  a  hry,  naučili  sa  nové  básničky  a pesničky. 
Zapojili  sa do výtvarnej súťaže „Dopravná výchova očami deti“.  Vo vyšších ročníkoch si 
žiaci v tímoch mali vytvoriť projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky.

V mesiaci  január bolo  úlohou  sprostredkovať  žiakom  pomocou  digitálnych 
a komunikačných  technológii  nové  informácie  tak,  aby  si  upevnili  osvojené  vedomosti 
a zručnosti.  Žiaci  riešili   hrovým spôsobom rôzne  dopravné  situácie.  Využívali  dostupné 
internetové  stránky,  prezentácie,  CD  nosiče  (Autoškola  pre  deti,  Becep,  Becepáčik, 
Dopraváčik  Dilongáčik).  Spoločne  s príslušníkom  PZ  sme  vyhodnotili  súťaž  „Dopravná 
výchova očami deti“.

Vo  februári bolo  úlohou  naučiť  žiakov  ohľaduplne  sa  správať  voči  ostatným  chodcom 
a účastníkom cestnej premávky a  pri prechádzaní cez cestu používať prechod pre chodcov. 
Využívali sme praktické cvičenia, nácvik prechádzania cez cestu (počas vychádzok, na TEV, 
v rámci triednických hodín) v simulovaných i reálnych dopravných situáciách.

V mesiaci marec sa žiaci učili  predvídať a reagovať na chyby druhých, pochopiť význam a 
úlohy  policajtov  pre  bezpečnú  a  plynulú  premávku  na  cestách,  osvojiť  si  zásady,  ale  aj 
zručnosti  a  návyky súvisiace  s  poskytovaním prvej  pomoci  zranenej  osobe pri  dopravnej 
nehode, osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. Úlohou 
bolo aj poukázať na trestno  - právnu zodpovednosť. 
V apríli sme poukázali na význam opatrného prechádzania cez cestu, pripravovali sme žiakov 
k skutočnosti, že „na ceste nie sú sami“. Úlohou v tomto mesiaci bola aj návšteva a prakticky 
výcvik na DDI, čo nebolo splnené.
V máji  mali žiaci možnosť zapojiť sa do súťaže  „Ja a môj bicykel“. Žiaci z našej školy sa 
súťaže nezúčastnili. V triedach si žiaci zhotovovali nástenky s dopravnou tématikou.
V mesiaci jún triedny učitelia poučili žiakov, ako sa majú správať počas letných prázdnin, 
výletov a pri hrách. Beseda s príslušníkom PZ, ktorá bola v tomto mesiaci naplánovaná sa 
neuskutočnila.                           
Vyhodnotenie plánu Multikultúrnej výchovy v šk. roku 2015/2016



Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci január:  

Žiaci 2.- 4.roč. a žiaci ŠT 2.- 5. roč. v mesiaci január zrealizovali aktivitu Deti sveta, viedli besedu k 
cielenému  záveru:  Všetky  deti  sveta  majú  rovnaké  túžby  i  obavy.  Všetky  deti  sveta  majú  veľa 
spoločného.

Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci február:   

V mesiaci február mali žiaci 1. – 4.ročníka za úlohu vytvoriť portfólio piesní svojej triedy.

Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci marec:   

V mesiaci marec mali žiaci 5. – 9. ročníka mali za úlohu vytvoriť hitparádu piesní podľa spracovanej  
aktivity : Počúvame rozdielne veci. Ktorej cieľom bolo uvedomiť si, aké je nebezpečné diktovať svoje 
názory a predstavy druhým.

Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci apríl:   

V mesiaci apríl mali žiaci 1. – 4.ročníka a žiaci ŠT 2.- 4. roč.za úlohu urobiť aktivitu lietajúce taniere 
ktorá  je  veľmi  dobrým diagnostický nástrojom pre  učiteľa,  slúži  na  zmapovanie  klímy v triede i  
jednotlivcov triedy.

Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci máj:   

V mesiaci  máj  mali  žiaci  2.  –  4.ročníka  a žiaci  ŠT 2.-  4.  roč.za  úlohu urobiť  aktivitu  Deti  chcú 
milovať dospelých (Dôverovať dospelým a prijímať ich ako priateľov) pomocou rozhovoru vysv

Zhodnotenie plnenia úloh v     mesiaci jún:   

V mesiaci jún mali učitelia pripraviť: Medzinárodný deň detí – so žiakmi pripraviť aktivity v rámci, 
ktorých budeme podporovať vzájomné porozumenie, toleranciu a rasovú znášanlivosť.

Vyhodnotenie plánu práce Ochrana života a zdravia v šk. roku 2015/2016

Učitelia sa oboznámili s obsahovým zameraním OŽZ v jednotlivých ročníkoch a zapracovali 
ho do  TVVP a plánov triednych  učiteľov.  Mgr.  M.  Varga prihlásil  družstvá  chlapcov  do 
obvodových kôl starších žiakov v malom futbale, mladších žiakov v malom futbale, starších 
žiakov  vo futsale,  starších  žiakov  vo florbale  a chlapcov  do  obvodového  kola  v  atletike. 
Učitelia na hodinách telesnej výchovy zmerali faciometrom veľkosť lícnice ochrannej masky 
a údaje  zapísali  do  databázy  žiakov.  Dňa  8.10.2015  sa  na  ihrisku  ZŠ  Komenského 
v Sečovciach  odohralo  obvodové  kolo  v malom  futbale  –  Jednota  cup.  Naše  družstvo  v 
zložení Drobňák E., Sýkora M., Ivan T., Poráč M., Berko R., Buka P., Zambori D., Kušnirík 
L., Spišák M., Jurík R. a Buka M. obsadilo 4.miesto aj keď do posledného stretnutia bojovalo 
o druhé miesto. Dňa 16.10.2015 sa na ihrisku ZŠ Komenského v Sečovciach odohralo 1.kolo 
24.ročníka satelitného turnaja v malom futbale žiakov. Naše družstvo v zložení Drobňák E., 
Sýkora  M.,  Ivan  T.,  Poráč  M.,  Berko R.,  Buka P.,  Zambori  D.,  Kačmarík  J.  a  Buka M. 
obsadilo  1.miesto,  keď podalo veľmi dobrý výkon.  Dňa 21.10.2015 sa v športovej  hale  v 
Trebišove odohralo okresné kolo vo florbale. Naše družstvo v zložení Drobňák E., Sýkora M., 
Ivan T., Berko R., Buka P., Zambori D., Demeter M. a Maťašovský M. obsadilo 2.miesto 
v skupine,  čím celkovo sa umiestnilo  na 4.-6.mieste.  Družstvá na prvom mieste  v skupine 



bojovali o postup na krajské kolo a umiestnenie na 1.-3.mieste.  26.10.2015 žiaci absolvovali 
teoretickú  prípravu jesennej  časti  účelového cvičenia.  Počas  piatej  hodiny škola  vykonala 
cvičnú evakuáciu. 28.10.2015 žiaci druhého stupňa si svoje teoretické vedomosti overili pri 
praktickom cvičení, ktoré sa konalo v oblasti Rakovec. Žiaci sa snažili zorientovať v oblasti 
pomocou  mapy,  určovali  rôzne  azimuty  podľa  zadania  učiteľov,  nacvičovali  nasadenie 
ochrannej masky a prechod zamoreným priestorom. Počas presunu spoznávali rôzne rastliny 
a stromy, v obci poznávali dopravné značky a riešenie rôznych situácií na križovatkách. Dňa 
27.10.2015  sa  na  ihrisku  ZŠ  Zemplínska  Teplica  odohralo  2.kolo  24.ročníka  satelitného 
turnaja v malom futbale žiakov. Naše družstvo v zložení Drobňák E., Sýkora M., Ivan T., 
Poráč M., Tokár M., Berko R., Buka P., Zambori D. a Buka M. obsadilo 1.miesto keď podalo 
veľmi  dobrý  výkon.  Učitelia  druhých  ročníkov  upozornili  žiakov  na  zvieratá  vo  voľnej 
prírode a triedni učitelia upozornili žiakov na nebezpečenstvo chorôb a účelové obliekanie. 
Učitelia tretích ročníkov poučili žiakov o hygiene tela, bielizne, šiat a správnej životosprávy – 
jedlo, spánok, oddych, učenie. Učitelia štvrtých ročníkov na hodinách matematiky precvičili 
odhad krátkych vzdialeností. Na hodinách geografie sa precvičilo čítanie z mapy a určovanie 
svetových  strán.  Na  triednických  hodinách  sa  žiakom  vysvetľovala  starostlivosť  o lesné 
zvieratá v zimnom období. V rámci triednických hodín učitelia pripomenuli žiakom Európsky 
deň  112  –  linky  tiesňového  volania.  Na  hodinách  geografie  precvičili  zásady  orientácie 
v prírode  podľa  prírodných  úkazov,  buzoly,  kompasu a mapy.  Halového  turnaja  v malom 
futbale  mladších  žiakov  sme  sa  nezúčastnili.  11.3.  sme  si  pripomenuli  výročie  výbuchu 
jadrovej  elektrárne  vo  Fukušime,  učitelia  v rámci  triednických  hodín  vysvetlili  žiakom 
správanie sa počas búrky a ochranu pred bleskom. Dňa 2.3.2016 sa v mestskej športovej hale 
v Trebišove odohralo okresné kolo vo futsale žiakov ZŠ. Naše družstvo po troch prehrách 
v skupine  obsadilo  konečné  7.miesto.  Dňa  31.3.2016  sa  v športovej  hale  v Sečovciach 
odohralo  3.kolo  24.ročníka  satelitného  turnaja  v malom  futbale  žiakov.  Naše  družstvo  v 
zložení Drobňák E., Sýkora M., Ivan T., Tokár M., Berko R., Buka P., Zambori D. a Buka M. 
obsadilo  5.miesto  keď  podalo  priemerný  výkon.   Dňa  19.4.2016  sa  v areáli  ZŠ  Vojčice 
odohralo  4.kolo  24.ročníka  satelitného  turnaja  v malom  futbale  žiakov.  Naše  družstvo  v 
zložení Drobňák E., Sýkora M., Ivan T., Tokár M., Berko R., Buka P., Zambori D. a Jurík R. 
obsadilo  4.miesto.  Učitelia  na  triednických  hodinách  vysvetlili  žiakom  škodlivé  účinky 
alkoholizmu  a drog.  Pripomenuli  významné  dátumy  výstavby  jadrovej  elektrárne 
v Jaslovských Bohuniciach  a výbuchu v Černobyle. Dňa 10.5.2016 sa v areáli  RC Bačkov 
odohralo  5.kolo  24.ročníka  satelitného  turnaja  v malom  futbale  žiakov.  Naše  družstvo  v 
zložení Drobňák E., Sýkora M., Ivan T., Tokár M., Berko R., Zambori D. a Jurík R. obsadilo 
3.miesto. V dňoch 26. a 27.5.2016 sa v areáli ZŠ Komenského Sečovce uskutočnil 55.ročník 
poddargovských hier žiakov. Prvý deň prebiehali súťaže v ľahkej atletike chlapcov a dievčat. 
Našu  školu  reprezentovali  Buka  P.,  Iván  T.,  Maťašovský  M.,  Molnár  A.,  Ďurková  S., 
Baranová M., Perháčová N. a Kristanová N. Žiaľ, aj po dosiahnutí dobrých výkonov, to ale 
nestačilo  na  umiestnenie  medzi  najlepšími.  Druhý  deň  našu  školu  v malom  futbale 
reprezentovali  Drobňák E.,  Iván T.,  Berko R.,  Tokár M.,  Buka M. a Jurík R. Po dobrom 
výkone  nakoniec  obsadili  pekné  tretie  miesto.  Dňa  31.5.2016  sa  v areáli  Špeciálnej  ZŠ 
Sečovce  odohralo  6.kolo  24.ročníka  satelitného  turnaja  v malom  futbale  žiakov.  Naše 
družstvo v zložení Drobňák E., Sýkora M., Ivan T., Tokár M., Berko R., Buka M., Zambori 
D.  a Jurík  R.  obsadilo  5.miesto.  V konečnom  hodnotení  sme  získali  pekné  tretie  miesto. 
Učitelia v rámci triednických hodín upozornili žiakov na zvýšený výskyt kliešťov. Učitelia 
a zodpovední vedúci v rámci školských výletov, vychádzok do prírody a opekačiek dbali na 
ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení.

Vyhodnotenie plánu Finančnej gramotnosti v  šk. roku 2015/2016



Obsah  finančnej  gramotnosti  sa  bude  realizovať  na  triednických  hodinách,  na  hodinách 
slovenského  jazyka,  matematiky,  vlastivedy,  prírodovedy,  prírodopisu  a  pod.  formou 
prednášok triednych  učiteľov,  prezentácii  a  hier  a  aktivít  po  každej  téme.  Témy opisujú 
vybrané  poznatky,  zručnosti  a  skúsenosti  z  oblasti  finančnej  gramotnosti.  Očakávania 
opisujú,  akým  spôsobom  by  mali  žiaci  byť  schopní  aplikovať  vedomosti  zručnosti  pri 
každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach.

Aktivity v jednotlivých mesiacoch

September- téma: VZNIK A VÝVOJ PEŃAZÍ

1. Vypracovanie plánu FG v šk. roku 2015/2016.
                       

2. Zapracovať do TPU prierezovú tému GF.

Október- téma:  NAČO SÚ NÁM BANKY

1.Ako vznikli peniaze?  - pre I. a II. Stupeň ŠT a  ZŠ  (prezentácia na www.peniazedovrecka)

2.Maľovanie logá bánk na Slovensku- pre I. a II. Stupeň ŠT a  ZŠ 

November . téma: NAŠE PRÍJMY A VÝDAVKY

1. Aktivita: kreslíme europeňaženku- pre II. Stupeň ZŠ a ŠT

2. Výstavka s hodnotením prác žiakov.                                           

3.  Prezentácia  :  nakupujeme  v  eurách  a  didaktická  hra  –  ŠK  a  ŠT 
December – téma: RODINNÝ ROZPOČET 

1.Aktivita: Milionár- kto bude milionár?  - II stupeň ZŠ a ŠT   

2. Aktivita  Vianoce – beseda – I.st.ZŠ  (posúdiť spôsoby, akými zabezpečujú potreby celej 
rodiny).

Január –téma: ČLOVEK VO SFÉRE PEŃAZÍ

1. Aktivita: „Načo sú nám peniaze“ pre I. stupeň ZŠ a ŠT .         

 Február- téma:  ŽIVOTNÉ ISTOTY – POISTENIE 
1. Aktivita Poistenie- na webových stránkach  www.poistovne.sk a www.sbaonline.sk zistiť 

stránky poisťovní a porovnávať ich produkty – II. stupeň ZŠ a ŠT 

2. Diskusia na tému poistenie a ich rizika I.st.

Márec - téma:  PLÁNOVANIE A HOSPODÁRENIE S PENIAZMI 
1. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti 

2.Beseda, ako byť zodpovedným mladým človekom II.st 

Apríl - téma: BRIGÁDY 

1.Aktivita: Na www.profesa.sk , nájsť informácie o možnostiach príjmu na II. Stupni ZŠ a

2. Aktivita: Rodina a príbuzní:  Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť

http://www.profesa.sk/
http://www.sbaonline.sk/
http://www.poistovne.sk/


Máj -téma: RODINNÝ ROZPOČET 
1.Aktivta: Zbieranie bločkov, potvrdení a šekov za účelom štatistiky hospodárenie rodiny za 
určené obdobie na II. stupni ZŠ a ŠT  
2.Aktivita: Riešenie konfliktov  I.st.  - Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje 
a kedy si ich požičiava.                                                                                             .  

Jún - téma: CESTOVANIE 
1. Aktivita: Cestujeme na výlet – cestujeme na výlet pre I. stupeň ZŠ a ŠT    

                                                                                     
2.Aktivita: Odporúčania na cesty na stránke www.mzv.sk  pre II stupeň ZŠ a ŠT    

Správa o činnosti výchovného poradcu  v šk.  roku 2015/2016

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

-  sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní 
-  odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia
   CPPPaP -  11 žiakov do 0-tého ročníka, 69 žiakov zo SZP- podklady na vyšetrenia
   CŠPP – 30 žiakov, 21 žiakov kontrolné vyšetrenia,6 žiakov k voľbe povolania
-  diagnostika a evidencia porúch žiakov v správaní a učení, žiaci so ŠVVP – 34 žiakov
-  individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri ich riešení 
-  spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov, 
-  spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou,  resp. s ďalšími poradňami a 
    psychológmi 
-  koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a   
    spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 
-  zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP od  
    rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológom
-  zabezpečenie potrebných materiálov a písomností nevyhnutných pre  
    prestup žiakov na iné školské zariadenia, preradenie do špeciálnych tried, 
-   kompletizácia materiálov žiakov so ŠVVP, IVVP, SZP
-  pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na   
    stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej  
    literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami 

 Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov  
-  usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania
-  oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka
-  individuálna poradenská a konzultačná činnosťou, oboznámenie žiakov a rodičov  
   s aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie, mimoriadne stretnutie rodičov         
-  evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracovanie podkladov a   
   prehľadov o profesionálnej orientácii žiakov
-  príprava podkladov a realizácia  vstupných dokladov žiakov končiacich školskú 
   dochádzku v ZŠ
-  účasť na Burze informácií v Trebišove, Kariérnom dni v Sečovciach, Pro-educo Košice
-  žiaci končiaci povinnú dochádzku -  14 žiakov 9. ročníka, z toho 1 v zahraničí, 2 žiaci 8.A,2 
žiaci 7.A, 2 žiaci 3.B a 10 žiakov špeciálnych tried z 9AŠ, 8AŠ, 8BŠ, 5AŠ,  spolu končiacich 
30 žiakov

http://www.mzv.sk/


-  prihlášky na stredné školy s talentovou skúškou – 4 žiaci, prihlášky na SŠ – 13 žiakov 9.A 
+   10 žiakov nižších ročníkov a ŠT 
-  spolupráca s náborovými pracovníkmi - SOŠ Ostrovského Košice,  SOŠ automobilová Košice,   
   CSŠ sv Jozafáta Trebišov, SOŠ stavebná Košice,  SOŠ technická, Kukučínova Košice , SŠ Šaca, 

 Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov
-  pohovory so žiakmi so zápisom- 8, aj bez zápisu, riešenie výchovných problémov
-  preventívne programy a besedy v spolupráci s CPPPaP Trebišov, CŠPP Trebišov, Ústav 
verejného  zdravotníctva  –  Beseda  o alkohole,  drogách,  Prednáška  o agresivite  –  ŠT, 
preventívny program Prevencia šikanovania a agresivity – 4.roč.
-  spolupráca s políciou pri vyšetrovaní žiakov

Iné aktivity  

- príprava podkladov k TESTOVANIU 5 a TESTOVANIU 9
-  účasť na poradách a kluboch výchovných poradcov
-  spracovanie  podkladov  žiakov  zo  SZP-  prihlášky  na  psychologické  vyšetrenia  CPPPaP 
Trebišov
-  spolupráca a poskytnutie dokladov žiakov následnej ŠI 
                                             

Vyhodnotenie činnosti REV v šk. roku  2015/2016

V mesiaci september bol vypracovaný plán REV a učitelia zapracovali prierezové témy REV 
do TVVP. Počas školského roka sa plnili úlohy priebežne:

 Tvorivé dielne z príležitosti  úcty k starším obyvateľom, zručnosti žiakov pri práci so 
starými rodičmi, výstavky prác.

 Výtvarná súťaž „Moji predkovia“- rodostrom. Rozhovory o minulosti regiónu. 
 Výroba adventného venca, alebo adventného kalendára.
 Vianočné zvyky a tradície. Rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce.
 Príprava najkrajšej  tradičnej  vianočnej   ozdoby  s  využitím  tradičných 

ľudovoumeleckých remesiel regiónu.
 Zimné radovánky tradičným ľudovým spôsobom – vychádzka v blízkom okolí.
 „Poznaj miestny ľudový folklór“ – tradičný kroj, detské hry, piesne a miestny ľudový 

súbor.
 Po stopách Moreny, pálenie Moreny, Fašingy-Turíce – priblížiť žiakom tieto ľudové 

zvyky.
 Návšteva miestnej ľudovej izbice. Zvyky a tradície Veľkej noci.
  „Zdobenie veľkonočných vajíčok ľudovými technikami.“ – maľovanie, drôtovanie, 

háčkovanie. 
 Beseda s využitím historických regionálnych ukážok:  -  môj rodný kraj  (kraj,  obec, 

škola, významní rodáci, pamätné miesta, sochy a in.
 Povesti a príbehy nášho regiónu – vyhľadať, prečítať najzaujímavejšiu a zapracovať 

do čitateľského denníka.
  „Deň matiek“ – do programu pre mamičky a babičky zahrnúť ľudové tance a piesne. 
 Návšteva  regionálneho  múzea,  prírodovedného  múzea,  galérie,  skanzena  v rámci 

školských výletov.
 Zúčastniť  sa  vystúpenia  ľudového súboru.  Oboznámiť  žiakov s ich  prácou formou 

besedy a vypočuť si miestne piesne.
 Vyhodnotenie činnosti koordinátora ENV.

Úlohy z plánu činnosti RGV  boli za školský rok 2015-2016 splnené. 



     

 

Stručné zhodnotenie triednych aktívov v  šk. roku 2015/5016

V školskom roku  2015/2016 boli  zvolané tri  rodičovské združenia.   V mesiaci  september 
celoškolské a v mesiaci december a apríl triedne aktívy. Priebeh týchto rodičovských stretnutí 
je zdokumentovaný v zápisniciach, ktoré vyučujúci odovzdali vedeniu školy. Účasť rodičov 
na triednych aktívoch je z roka na rok menšia. Rodičia nejavia záujem o  prospech a správanie 
sa svojich detí  v škole.  Najvyššia účasť rodičov na triednych aktívoch bola v ročníkoch:    
1.A,1.B,2.A,4.A,5.A,6.A a 9.A. Najnižšia účasť rodičov na triednych aktívoch sa preukázala 
v ročníkoch  špeciálnych  tried  a v triedach  ZŠ  absentujú  rodičia  žiakov  zo  sociálne 
znevýhodneného prostredia. Na triednych aktívoch boli s rodičmi riešené výchovné problémy 
v správaní  sa  a disciplíne  žiakov  na  jednotlivých  hodinách  a počas  prestávok,  prospech  , 
 dochádzka žiakov . Rodičia boli oboznámení so školským poriadkom, ktorí musia žiaci našej 
školy rešpektovať a s akciami, ktoré škola ponúkala žiakom počas šk. roka. Triedne aktívy 
v mesiaci a apríl sa konali individuálnym pohovorom s rodičmi.

Stručné zhodnotenie krúžkovej činnosti v  šk. roku 2015/5016

Krúžková činnosť utvára podmienky na hravú, záujmovú, oddychovú činnosť žiakov. Pomáha 
pri  príprave  na  vyučovanie,  podieľa  sa  na  rozvíjaní  nadania,  špecifických  schopností  a 
tvorivosti žiakov. Naša škola nie je len miestom, kde sa učíme, ale aj miestom kde ponúkame 
žiakom možnosť tráviť svoj voľný čas, realizovať rôzne projekty a  plniť si svoje sny. V šk. 
roku  2015/2016  pracovalo   na  ZŠ  9  záujmových  útvarov,  ktoré  spolu  navštevovalo  131 
žiakov.  Záujmové  útvary  sa  organizovali  v popoludňajších  hodinách  mimo  vyučovania 
v rozsahu najmenej 60 hodín ročne. Vedúci záujmových útvarov  v predpísanej pedagogickej 
dokumentácií  viedli  záznamy  o dochádzke  žiakov  a plnenie  plánovanej  činnosti  v krúžku. 
Všetci mali vypracovaný plán činnosti krúžku  na daný školský rok. Na škole pracovali tieto 
krúžky:  Rozprávkovo- bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotností žiakov. Jeho cieľom 
bolo tiež stimulovať u žiakov pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu. Počítačový I.,II. - cieľom 
činnosti  tohto  krúžku  bolo  precvičovanie  základných  počítačových  vedomostí 
prostredníctvom rôznych hier a počítačových programov určených pre deti do 10 rokov. Žiaci 
sa oboznamovali a zdokonaľovali pri práci s programom Skicár, Tuxpaint a RNA. Pracovali 
s internetom a výučbovým softvérom Softík, Putovanie so zázračným perom a Kibiho výlet. 
Získali aj zručnosti pri práci s officom Word.  Počítačový III.,IV. -  cieľom činnosti tohto 
záujmového útvaru bolo sprístupniť žiakom možnosť využívať IKT aj mimo vyučovacieho 
procesu  a umožniť  im  rozvíjať  svoje  počítačové  zručnosti,  ktoré  nadobudli  v predmete 
Informatická výchova. Žiaci si prehĺbili   zručnosti v office  Word a PowerPoint, pri práci 
s internetom  využívali  stránky  na  vyhľadávanie  informácii,  naučili  sa  pracovať 
s elektronickou poštou. Činnosť žiakov bola obohatená aj o prácu s výukovým programom 
ALF,  programom  Lienka  a programom  Putovanie  so  zázračným  perom. Matematický 
krúžok – žiaci sa zdokonaľovali v riešení matematických úloh a pripravovali sa na testovanie 
T9  a prijímacie  pohovory  na  stredné  školy.  Športový  krúžok –  žiaci  sa  zdokonaľovali 
v športových hrách, najmä futbal a florbal.  Športovo-zdravotnícky – krúžok bol zameraný 
prevažne  športovaniu  a zdravému  životnému  štýlu.  Žiaci  získali  základné  vedomosti 
o Červenom kríži, jeho poslaní, princípoch a dobrovoľníctve. Žiaci sa zúčastnili Okresného 
kola MZ v Trebišove, kde získali 3. miesto. Tvorivé dielne – krúžok bol zameraný  na prácu 



z odpadového  materiálu,  ako  PET  fľaše,  vrchnáky  z PET  fliaš,  krabice  z mlieka,  rolky 
z toaletného papiera a pod. Žiaci vytvárali  rôzne postavy, veci, zvieratá a pod. 

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. sa učitelia našej školy zúčastnili  týchto školení a  vzdelávaní:

Mgr. Dobošová -  Proforient – CPPPaP Trebišov 
Mgr.  Písečná,  Mgr.Horváthová,  Mgr.  Kleinová,  Mgr.  Kačuráková  -Predatestačné 
vzdelávanie – MPC Prešov 
Mgr. Stančíková -  Inovačné funkčné vzdelávanie – MPC Prešov 
PaedDr. Grešlíková- Pracovný seminár koordinátorov prevencie- CPPPaP Trebišov  
RNDr. Pavel Roman – školenie- Inštruktor lyžiarskeho výcviku – Vysoké Tatry
Mgr. Varga-CUZ-IVS Slovenská Ľupča – Kurz CO učiteľov ZŠ a SŠ
Zhodnotenie vnútro školskej kontroly

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

        Projekty a aktivity školy v šk. roku 2015/2016

 obvodové kolo v malom futbale – 4. miesto
 európsky deň jazykov
 burza práce a informácií v Trebišove
 I. kolo satelitného turnaja vo futbale – 1. miesto
 okresné kolo vo florbale žiakov – 5. miesto
 obvodové kolo v malom futbale – 4.miesto 
 2.kolo satelitného turnaja vo futbale – 1. miesto
 Záložka do knihy spája školy – celoslovenský projekt
 zber gaštanov pre ZOO Kavečany
 súťaž o najkrajšie jablko
 kariérny deň Sečovce
 beseda o alkohole a drogách
 Olympiáda zo SJL – školské kolo
 výtvarná súťaž – Zdravý životný štýl- 1.miesto
 týždeň boja proti drogám – aktivity



 PROEDUCO Košice
 Čaj pre starkých
 beseda so zdravotnou sestrou
 výlet do Vysokých Tatier – DO Fénix
 návšteva klziska v Trebišove – DO Fénix
 Mikuláš 2015
 divadelné predstavenie – Snehová kráľovná – DJZ Prešov
 Pytagoriáda- školské kolo
 Olympiáda zo SJL – obvodové kolo – 7. miesto
 Geografická olympiáda – školské kolo
 vianočná ikebana
 beseda – Domáce násilie detí
 divadelné predstavenie KUBO- Divadlo DRaK Prešov
 Geografická olympiáda – okresné kolo
 Športovo – zábavné popoludnie
 Školský KARNEVAL
 Okresné kolo vo futbale žiakov
 Valentínske srdiečka
 CVČ hľadá superstar- 1. a 2. miesto
 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
 Deň vody
 3. kolo satelitného turnaja vo futbale
 Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
 Deň narcisov
 4. kolo satelitného turnaja vo futbale
 Zber papiera
 deň Zeme
  voskovanie vajíčok- DO Fénix
 5. kolo satelitného turnaja vo futbale
 súťaž MZ CVČ Trebišov – 3. miesto
 Deň matiek – vystúpenie v KD
 Poddargovské hry  žiakov – atletika
 Poddargovské hry žiakov- futbal – 3. miesto
 6. kolo satelitného turnaja vo futbale – 3. miesto
 Deň detí
 STEEL PARK Košice
 škola v prírode – Tatranská Lomnica
 školský výlet – Tatranská Lomnica

Projekty školy

 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.

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

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

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

 Záložka do knihy spája slovenské školy“ -  Cieľom celoslovenského projektu bolo 
nadviazanie  kontaktov  medzi  slovenskými  základnými  školami  a  podpora  čítania 
prostredníctvom  výmeny  záložiek  do  kníh,  ktoré  žiaci  mohli  vyrobiť  ľubovoľnou 
technikou. Základné školy mohli výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej 
spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

  Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015

K 31.12.2015 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej výške 
582 319,79  €. 

Z týchto finančných prostriedkov sa najviac čerpalo na základnú školu podľa položiek:
 
610 a 620, t.j. mzdy a odvody do poisťovní  vo výške  433 275,19 €.
631001: 580,75 € - cestovné náhrady na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod 

žiakov na rôzne súťaže a olympiády
632: 23 907,91 € – elektrická energia a plyn, voda, poštové a telekomunikačné 

služby, internet 
633: 10 491,68 € – nákup materiálu na údržbu, nákup kníh, časopisov, učebných 

pomôcok, benzínu do kosačky, licencie 
635: 3 222,99 € - údržba vysávača, kopírky a programov
637: 16 265,76 € – semináre, zdravotná služba, BOZP služba, poplatok za virtuálnu 

knižnicu, služby v oblasti ochrany pred požiarmi, revízia elektrických 
spotrebičov a plynových kotlov, stravovanie pre zamestnancov, poistné 
majetku(výpočtová technika), tvorba sociálneho fondu

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  54 469,09 €.

642014: 5 620,80 € - dopravné. Nevyčerpané finančné prostriedky dopravného vo výške 
654,20 boli vrátené na účet obecného úradu.

642015: 161,05 – transfér na nemocenské dávky

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2015 bolo 493 526,13 €.



Príspevok  na  stravné  v   hmotnej  núdzi  k 31.12. 2015 bol čerpaný v celkovej výške 
15 244,44  €.

Čerpanie finančných prostriedkov na asistentov - projekt v celkovej výške 11 461 €:

z ESF   9 741,85 €

zo ŠR     1 719,15 €

Tieto finančné prostriedky boli čerpané na položke 610,620  mzdy a odvody. 

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2015 bolo 13 441,57 €: 

12 928,89 €  - na mzdy a odvody

512,68 €  - prídel do sociálneho fondu a stolový fotbal 

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2015 bolo 36 318,79 €:

32 678,32 € - na mzdy a odvody

3 640,47 € -  bežný  transfér  nemocenské  dávky,  odvoz  kuchynského  odpadu,  revíziu 
plynových zariadení, tvorba sociálneho fondu 

Na krúžky sa v roku 2015 čerpalo 6 660,- € z obce Zemplínska Teplica a 1 202,5 € z obce 
Veľké Ozorovce.

Na mzdy a odvody pre zamestnancov za obdobie 11,12/2015 podľa §54 obec prispela 
3 225,76 €.

 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.  Jazyková učebňa bola 
využívaná žiakmi I. a II. st. a žiakmi špeciálnych tried. 
V hlavnej budove sa nachádzajú kancelárie vedenia , školská knižnica, kabinety a sociálne 
zariadenia.  V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa vyučujú žiaci 7., 8. a 9. ročníka,  
nachádza  sa  tam  kabinet  TV  a  Matematiky,  telocvičňa,  šatne  a  sociálne  zariadenie.  Na 
prízemí bola zriadená  učebňa 0. ročníka. V tejto budove je aj telocvičňa, ktorá  sa využívala 
okrem  vyučovacích  hodín  telesnej  výchovy  aj  v rámci  športovej  prípravy  a  záujmovej 
činnosti. Vo večerných hodinách 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  je  tam 6 učební,  vyučovanie  prebiehalo  v 2 zmenách. 
Počas  jarných  prázdnin  sa  realizovala  rekonštrukcia  spojovacej  chodby  medzi  hlavnou 
budovou a budovou telocvične. Bola vymenená nová  podlaha a vykonala sa aj oprava sokla , 
ktorý bola v dezolátnom stave.  



Škola  má  aj  knižnicu,  ktorá  je  v  samostatnej  miestnosti.  Celkový  počet  čitateľov 
registrovaných  v školskom roku  2015/2016  bol  110.  Celkový  počet  návštev  1144.  Počet 
výpožičiek  736.  V knižnici  je  evidovaných  3292  zväzkov.  Knižničný  fond  sa  priebežne 
dopĺňa, do knižnice pribudlo 593 zväzkov v sume 215,72 €. Z časopisov pre deti a mládež 
sme odoberali v tomto školskom roku Slniečko, Vrabček a ABC . Knižnica má v evidencii aj 
Učiteľské noviny, Pána učiteľa, Školu, Quarka, Mladého vedca. Priestory školskej knižnice sa 
využívali  na krúžkovú činnosť,  ale  aj  v rámci  vyučovania.  V mesiaci  marec sa v knižnici 
uskutočnili dve podujatia – Čítanie povestí a Beseda k mesiacu knihy. Výpožičný čas školskej 
knižnice  bol  uvedený  na  dverách  knižnice.  Starostlivosť  o učebne  a  inventár  zbierok 
zabezpečovali zodpovední pedagogickí zamestnanci v spolupráci s vedením školy. 

 Záver:

    Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

- práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  spolupráca 
s CPPPaP,
- účasť  na  športových  súťažiach  všestranného  zamerania,  vedomostných 
súťažiach
- odbornosť vyučovania a využívanie odborných učební 
- využívanie IKT vo vyučovaní, technické vybavenie školy 
- pravidelné dopĺňanie učebných pomôcok a knižného fondu
- spolupráca s obcou Zempl.Teplica, Veľké Ozorovce a Egreš
- spolupráca  s MŠ Zempl.Teplica,  ZUŠ Sečovce, PZ Sečovce
- prevencia šikanovania, bezpečnosť na škole 
- mimoškolská  a záujmová činnosť – DO Fénix

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- migrácia  žiakov a  ich  rodičov do zahraničia  za  prácou prináša  škole veľké 
administratívne komplikácie
- žiaci zo SZP vo vyšších ročníkoch strácajú záujem o edukáciu a tým súvisí aj 
porušovanie  školského  poriadku,  agresivita  a záškoláctvo,  v I.  polroku  bolo  nutné 
agresivitu žiakov riešiť aj s pomocou PZ v Sečovciach
- individuálnu  pozornosť  vo  všetkých  oblastiach  edukácie  venovať  deťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- je  nutná  užšia  spolupráca  s úradom  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  pri 
odstraňovaní týchto problémov a spolupráca s rodičmi žiakov
- sústavne  a  systematicky  skvalitňovať  spoluprácu  s  radou  školy  a  s  radou 
rodičov
- otvorením  školy  verejnosti  zviditeľňovať  prácu  pedagógov,  získavať 
rodičovskú verejnosť

                                                       

Vypracovala: Mgr. Marcela Stančíková
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